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Հանրային գնումների տեղեկագիր, թողարկում III
1. Օրենսդրական զարգացումների մոնիտորինգ
Դիտարկվող ժամանակահատվածում որևէ նոր օրենսդրական նախաձեռնություն չի իրականացվել:
Ակտիվացել են գնումների մասին նոր օրենքի նախագծի հետ կապված քննարկումները: Ի լրումն, ԹԻՀԿ-ի
բարձրաձայնած հիմնախնդիրներից որոշների լուծման նպատակով 2016թ. հուլիսին ՀՀ ֆինանսների
նախարարությունը (ՖՆ) նախաձեռնել է տեղեկատվության տրամադրման նոր մոդուլի ներդրում:1
2. Բողոքարկման համակարգի մոնիտորինգ
Ինչպես մոնիտորինգի նախորդ փուլերի դեպքում էր, այս փուլում ևս տվյալ մոնիտորինգային ուղղության
շրջանակներում ուսումնասիրվել են գնումների պաշտոնական կայքի (www.gnumner.am) “Բողոքարկում”
խորագրում ներկայացված տեղեկատվությունը:
Բողոքարկման համակարգի վերաբերյալ տեղեկություններն ամփոփված են հետևյալ
ենթախորագրերում, տես նկար 1:

1. Բողոքների վերաբերյալ կայացած որոշումներ,
2. Ներկայացված բողոքների վերաբերյալ հայտարարություններ,
3. Գնումների բողոքարկման հանձնաժողովի նիստերի անցկացման օրվա և ժամի վերաբերյալ
տեղեկատվություն,
4. Գնումների աջակցման կենտրոն ՊՈԱԿ-ի ներկայացրած եզրակացությունը բողոքի վերաբերյալ,
1

https://armeps.am/ppcm/public/reports

1

Հ ան ր այ ի ն գ ն ո ւ մ ն ե ր ի տե ղ ե կ ագ ի ր , թո ղ ար կ ո ւ մ III

5. Գնումների բողոքարկման հանձնաժողովի անդամների շահերի բախման բացակայության վերաբերյալ
հայտարարություններ:
6. Տեղեկատվություն, որ գնումների բողոքարկման հանձնաժողովի նիստերին կարելի է հետևել առցանց egov.am կայքում
7. Տեղեկատվություն բողոքարկման խորհրդի կողմից ընդունված որոշման կատարման մասին
8. Բողոքարկման վիճակագրություն
Ի լրումն հարկ է նշել, որ բողոքարկման խորհրդի անդամների ցանկը տեղադրված է հետևալ խորագրում,
տես նկար 2:

Այս բոլոր աղբյուրներում առկա տեղեկատվությունը ուսումնասիրվել է բողոքարկման համակարգի
ուսումնասիրության համատեքստում:
2ա. 2016թ. գնումների բողոքների քննության քանակական ցուցանիշների ուսումնասիրություն
2016թ հունվարի 1-ից մինչև հուլիսի 8-ը Գնումների բողոքարկման խորհրդին (ԳԲԽ) է ներկայացվել 69
բողոք, որից ամբողջությամբ կամ մասնակի բավարարվել է 32 բողոք (կամ ներկայացվածի 44%):
Միաժամանակ մերժվել է 32 բողոք և առանց քննության է թողնվել 5 բողոք:
Աղյուսակ 1. Գնումների համակարգում բողոքների քանակական բնութագիրը 2011-2016թթ.
2011
2012
2013
2014
2015

Առանց քննության
6
23%
10
26%
10
20%
2
4%
3
6%

Բավ.
15
17
19
22
24

Մերժ.
58%
45%
39%
45%
44%

2

5
11
20
24
27

19%
29%
41%
51%
50%

Ընդամենը
26
100%
38
100%
49
100%
48
100%
54
100%
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5

7%

32

46%

32

46%

69

100%

Ուշագրավ է, որ մասնակիցները հիմնականում դժգոհ են ՀՀ պաշտպանության նախարարության (ՊՆ)
գործունեությունից, մասնավորապես 69 բողոքներից 15-ը (22%) բաժին է ընկնում ՊՆ-ին: Բողոքների
կառուցվածքը ըստ մարմինների ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում:
Բողոքներ են ներկայացվել 35 մարմինների դեմ, որոնցից 24-ի դեմ ներկայացվել են մեկական բողոք:
Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են այն պատվիրատուները ում նկատմամբ ներկայացվել է մեկից ավելի բողոք:
Աղյուսակ 2. Պատվիրատուների դեմ ներկայացված բողոքների կառուցվածքը
Պատվիրատուն
ՊՆ
Երևանի քաղաքապետարան
Վայքի քաղաքապետարան
Երևանի ՋԷԿ ՓԲԸ
Նորք Մարաշ ԲԿ ՓԲԸ
ՀԱԷԿ
Նորք հոգեբուժական կենտրոն ՓԲԸ
ՔԿՎ
Արդարադատության ակադեմիա ՊՈԱԿ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարան հիմնադրամ
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ընդամենը

Պատվիրատուի դեմ
ներկայացրած բողոքների թիվը
15
8
5
4
3
2
2
2
2
2

Մասնաբաժինը
ընդհանուրում
21.1
11.3
7.0
5.6
4.2
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8

2
47

2.8
66.2

Ուշագրավ է, որ ՊՆ դեմ ներկայացված բողոքները հիմնականում աճել են ապրիլյան պատերազմից
հետո, ընդ որում դրանցից մեկը անանուն է: Մասնավորապես մինչև 2016թ հունվարի 1-ից ապրիլի 1-ը ընկած
ժամանակահատվածում ստացվել է միայն 6 բողոք, իսկ ապրիլ-մայիս ամիսներին դրանք ավելացել են ավելի
քան 1.5 անգամ: Սա ինչ-որ տեղ նշանակում է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո գործարար հատվածը ավելի
հաճախակի է փորձել բարձրաձայնել ՊՆ հետ հարաբերություններում իր ունեցած խնդիրների մասին:

ԲԽ որոշումների ուսումնասիրությունը փաստում է, որ տեղեկագրի հրապարակման պահի դրությամբ
երկու բողոքի մասով տեղեկատվությունը բացակայում է /ԳԲԽ-45/16 և ԳԲԽ 57/16/:
Մտահոգիչ է նաև այն, որ ավելացել է առանց քննության բողոքների թիվը: 2016թ. հունվար-հունիս
ամիսների բողոքների մոնիտորինգի տվյալները ցույց են տալիս, որ 2016թ էականորեն կավելանա բողոքների
թիվը, մասնավորապես արդեն իսկ 2015թ. ողջ տարվա համեմատ արձանագրվել է ավելի քան 25 տոկոս աճ:
Դիտարկվող ժամանակահատվածում ԲԽ կողմից քննվել են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք
չունեցող մասնակիցների ցանկում ներառելու 11 դիմումներ, որից բավարարվել է 3-ը (ներկայումս սև
ցուցակում ներառված սուբյեկտների ցանկը ներկայացված է Հավելված 1-ում): Ի լրումն պետք է նշել, որ
գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու նպատակով
Գնումների մասին օրենքի (ԳՄՕ) 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված խախտումներ թույլ
տված մասնակիցների ցանկում դիտարկող ժամանակահատվածում սահմանափակված է շուրջ 90
ընկերությունների մասնակցություն, ինչն աննախադեպ աճ է:3
2
3

2016թ․Հուլիսի 8-ի դրությամբ բողոքարկման խորհրդի կողմից ուսումնասիրված բողոքների թիվը կազմում է 69 բողոք:
http://gnumner.am/cank-sahm07.07.16.pdf
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2բ. Գնումների բողոքարկման որակական բնութագիրը
2016թ հուլիսի 8-ի դրությամբ գնումների պաշտոնական կայքում ներբեռնված գնումների բողոքարկման
խորհրդի անդամների ցանկում ներկայացված էին 83 անդամի տվյալներ: Անդամների ցանկը ներկայացված է
Հավելված 2-ում:
Անդամների մասնակցությունը ինչպես բողոքների այնպես էլ սև ցուցակում ներառելու մասով
որոշումներ կայացնելու մասով ցույց է տալիս, որ 83 անդամներից 27-ը (34%) առնվազն 2014թ. հունվարի 1-ից
երբևէ չեն ընտրվել համակարգի կողմից, չնայած այն համարվում է պատահական ընտրության վրա հիմնված
(տես աղյուսակ 3):
Աղյուսակ 3. ԲԽ անդամների ցանկը, ովքեր չեն մասնակցել քննությանը
Մկրտչյան Արամ
Մանուչարյան Մարատ
Օհանյան Ռուդիկ
Գասպարյան Գայանե
Մկրտչյան Հովիկ
Մաթևոսյան Էդուարդ
Օրդյան Ռուդիկ
Հովհաննիսյան Արթուր
Բուդաղյան Արտեմ
Կարապետյան Լիանա
Ավետիսյան Արթուր
Գալստյան Տիգրան
Թամրազյան Սամվել
Խնձրցյան Խաչատուր
Սիմոնյան Հովսեփ
Սարգսյան Վոլոդյա
Մանուկյան Կարինե
Ապերյան Արթուր
Թադևոսյան Ռուդիկ
Կոշեցյան Հայկ
Ղազարյան Գուրգեն
Շուշան Սմբատյան
Սաթենիկ Զաքարյան
Նարինե Փինաչյան
Արմենակ Հովհաննիսյան
Աղավնի Հովհաննիսյան
Արմեն Սարգսյան

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի գործերի կառավարչի տեղակալ
ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի գնումների և մատակարարումների բաժնի պետ
ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի տնտեսական
վերլուծության և գնումների փաստաթղթերի ձևակերպման վարչության պետի տեղակալ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության իրավական ապահովման վարչության իրավական
պաշտպանության բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության մայոր
ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահի խորհրդական
Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի գլխավոր աուդիտոր
Մասիսի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ
Ալավերդու քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի առաջատար մասնագետ
Նոյեմբերյանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի օգնական
Ագարակի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի գնումների համակարգման և
տնտեսական հարցերի բաժնի պետ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական եւ հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ
ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի Ֆինանասատնտեսական վարչության գլխավոր մասնագետ
ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի Քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և
ճանապարհաշինության բաժնի պետ
ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի Ֆինանսական և սոցիալ–տնտեսական զարգացման վարչության պետի
տեղակալ
ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ
ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության գնումների համակարգող
ՀՀ գյուղ. նախ. աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության
ֆինանսաբյուջետային բաժնի առաջատար մասնագետ
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գնումների վարչության պետ
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության գնումների գործընթացի կազմակերպման և տնտեսական բաժնի առաջին
կարգի մասնագետ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գործերի կառավարման վարչության գնումների և շինարարության բաժնի գլխավոր մասնագետ
Բերդի քաղաքապետարանի Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ
Մարալիկի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ
Վեդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ
Դիլիջանի քաղաքապետարանի Ներքին աուդիտի բաժնի պետ
Թալինի քաղաքապետարանի <<Թալինի կոմունալ ծառայություններ>> ՀՈԱԿ-ի հաշվապահ
Աշխատանքի իրավունքի պաշտպանի (հաշտարարի) գրասենյակ ՀԿ-ի համանախագահ

Պետք է հավելել, որ Վիկտորյա Ղազարյանը շարունակում է մասնակցել ԲԽ նիստերին ընդգրկված
չլինելով ԲԽ անդամների ցանկում: Նույնը վերաբերում է նաև Վիգեն Չիլինգարյանին (տ՛ես Նկար 3 և Նկար 4):4
4

Գնումների տեղեկագրի I հրապարակումում անդրադարձել էինք, որ 3 անձինք (Ղազարյան Վիկտորիա, Ֆրանգյան Ազգանուշ, Գևորգյան Գոռ) չնայած
մասնակցում են բողոքների քննություններին, սակայն ներգրավված չեն ԲԽ ցանկում:

4
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Նախկինում անդրադարձել էինք, որ գնումների պաշտոնական կայքի Գնումների բողոքարկման
խորհրդի ցուցակ բաժնում տեղադրված են ԳԲԽ անդամների վերաբերյալ տվյալները: ԹԻՀԿ կողմից
բարձրաձայնվել էր, որ այդ տվյալներում նշված ժամկետները չեն համապատասխանում իրականությանը տես
հետևյալ հղումը http://gnumner.am/download/135096.html: Ուրախալի է, որ այս մասով ակնհայտ սխալ
տեղեկությունները, թեև բավականին ուշացումով, սակայն ի վերջո շտկվել են
http://gnumner.am/am/category/194/1.html կայքի /հրապարակված 27.06.2016 տարբերակում/: Նույն
տարբերակում նկատում ենք, որ առկա են տեղեկություններ ԲԽ անդամների անձնական օգտագործման
հեռախոսահամարների վերաբերյալ, ինչը կարծում ենք նպատակահարմար չէ, այդ թվում նաև անձնական
տվյալների գաղտնիության տեսանկյունից:
Նկար 3.

Նկար 4.
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3. Շրջանակային համաձայնագրերի մոնիտորինգ
Մեր կողմից ուսումնասիրվել են 2015թ տարեկան միտումները, ինչպես նաև 2016թ. հունվար-մարտի
տվյալները: Շրջանակային համաձայնագրերով (ՇՀ) կատարված ուսումնասիրության արդյունքները փաստում
են, որ առկա է հաղթողների միջինից բարձր կենտրոնացվածություն, իսկ պետական գնումները գրավիչ չեն
նոր “խաղացողների” համար:
Հիմնախնդիրների շարքից պետք է առանձնացնել նաև այն, որ Գնումների աջակցման կենտրոնի (ԳԱԿ)
կողմից ներբեռնված ՇՀ ամսական տվյալներում ներկայացված տվյալները չեն արտացոլում իրականությունը,
քանի որ դրանց հանրագումարում ստացվող տարեկան մեծությունը, հատկապես գումարային առումով
զգալիորեն ավելի փոքր է ԳԱԿ-ի կողմից հրապարակումներում արտացոլված թվից:
Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են ԳԱԿ-ի կողմից հրապարակված ՇՀ-ի ագրեգացված տարեկան
տվյալների և գնումների պաշտոնական կայքում ներբեռնված ՇՀ ամսական տվյալների համադրման
արդյունքները:
Աղյուսակ 4. ՇՀ համեմատական ԳԱԿ-ի և փաստացի ամսական տվյալների միջև
ՇՀ ընթացակարգերի տարեկան ագրեգացված
տվյալները ըստ ԳԱԿ-ի
ՇՀ ընթացակարգերի տարեկան տվյալները ըստ
ԹԻՀԿ-ի
Շեղումը/բացակայող տվյալների տոկոսը
ՇՀ-ով
գեներացված
պարտավորությունների
տարեկան ծավալը ըստ ԳԱԿ-ի, մլրդ դրամ

Ապրանք
4026

Ծառայություն
936

Աշխատանք
306

Ընդամենը
5268

3767

9835

3435

5093

6%
62.4

5.5

13.6

81.6

5

Քանակային տարբերությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ որոշ դեպքերում մի քանի պայմանագրեր խմբավորվել են մեկ պայմանագրի
մեջ, ինչը ԹԻՀԿ մեթոդաբանությամբ դիտվում է առանձին պայմանագրեր:
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ՇՀ-ով
գեներացված
պարտավորությունների
տարեկան ծավալը ըստ ԹԻՀԿ-ի, մլրդ դրամ
Շեղումը/բացակայող տվյալների տոկոսը

6.3

3.6

5.4

90%

35

60

81

Քանակային առումով հիմնական լրջագույն տարբերություններ են առկա ապրանքների և աշխատանքների
ձեռքբերման մասով: Մասնավորապես, եթե ՇՀ-ով ձեռքբերված ապրանքների մասով ընթացակարգերի
շեղումը մոտ 6% է, ապա ՇՀ-ով ապրանքների և աշխատանքների ձեռքբերման գումարային պատկերը
թափանցիկության տեսանկյունից խիստ մտահոգիչ է: Մասնավորապես 62 մլրդ ՇՀ-ով ապրանքների
ձեռքբերումներից տեղեկություններ են առկա միայն 6 մլրդ-ի մասով, իսկ աշխատանքների պարագայում 13.6
մլրդ-ից տեղեկություններ են առկա միայն 5.4 մլրդ-ի մասով: Այսինքն, ԹԻՀԿ մոնիտորինգը փաստում է, որ
ամենայն հավանականությամբ խոշորածավալ ձեռքբերումները չեն արտացոլվում ԳԱԿ ամսական
հաշվետվություններում:
ՇՀ-ով ձեռքբերումները գրաֆիկորեն արտացոլված են Նկար 5-ում:

4. Մեկ անձից գնումների մոնիտորինգ
Ելնելով 2015թ e-gov.am կայքի “մեկ անձից գնումներ” խորագրում ներբեռնված տեղեկության
ուսումնասիրությունից՝ 2015թ. մեկ անձից հիմքով կնքվել է 12358 պայմանագիր, որի արդյունքում գեներացվել
է ավելի քան 201 մլրդ դրամի պարտավորություն:
Ինչպես վկայում է ԳԱԿ-ի տարեկան հաշվետվությունը, 2015թ մեկ անձի հիմքով կնքվել է 18,121
պայմանագիր: ԹԻՀԿ մոնիտորինգը վկայում է, որ 2015թ. www.e-gov.am կայքում ներբեռնված է եղել 12,358
պայմանագիր, այսինքն ԳԱԿ-ի 2015թ. տարեկան հաշվետվության մեջ բերված է միայն www.e-gov.am կայքում
տեղադրված մեկ անձի հիմքով գնում կատարված պայմանագրերի 68%-ը: Միաժամանակ ԳԱԿ-ի
հաշվետվությունում մեկ անձի հիմքով գեներացված պայմանագրային գումարը (34.1 մլրդ) խիստ նվազեցված
է, ԹԻՀԿ ուսումնասիրության արդյունքում ձևավորված 201 մլրդ պայմանագրային գումարից, տես Աղյուսակ 5:
Աղյուսակ 5. Պետական կառավարման մարմինների և պետական հիմնարկների կնքած պայմանագրերը ըստ
ընթացակարգերի, մլրդ ՀՀ դրամ6
Ցուցանիշների անվանումները
Աշխատանք
Ապրանք
Ծառայություն
Ընդամենը
6

Աղբյուրը ԳԱԿ-ի 2015թ տարեկան հաշվետվություն, էջ 20 Աղյուսակ 7:
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Բաց ընթացակարգեր
Պարզեցված ընթացակարգեր
Շրջանակային համաձայնագրեր
Բանակցային ընթացակարգեր առանց
հայտարարելու
Բանակցային ընթացակարգեր
հայտարարելով
Սահմանափակ ընթացակարգեր
Մրցակցային երկխոսություններ

11.2
0.1
13.6
12.4

2.3
0.2
62.4
2.3

0.5
0.3
5.5
19.4

14.1
0.6
81.6
34.1

4.6

1.1

0.3

6.0

Ընդ որում, նույնիսկ 201 մլրդ դրամ գումարը ևս նվազեցված է, քանի որ բազայում առկա են 1 դրամանոց
պայմանագրեր, պատվիրատուների կողմից ճշգրիտ պայմանագրային գինը գնահատելի չլինելու պատճառով:
Աղյուսակ 6. Ամփոփված և կայացած ընթացակարգերի թվաքանակը ըստ գնման ձևի7
Ցուցանիշների անվանումները
Բաց ընթացակարգեր
Պարզեցված ընթացակարգեր
Բանակցային ընթացակարգեր հայտարարելով
ՇՀ-ով գնումներ կատարելու ընթացակարգեր
Բանակցային ընթացակարգեր առանց հայտարարելու
Ընդամենը

Աշխատանք
203
249
75
306
976
1809

Ապրանք
55
119
78
4026
8443
12721

Ծառայություն
116
226
145
936
8702
10125

Ընդամենը
374
594
298
5268
18121
24655

Մեր կողմից փորձ է կատարվել տարանջատել այլընտրանքի բացակայությամբ պայմանավորված մեկ
անձի հիմքով կնքված պայմանագրերը (տես Աղյուսակ 6): Որպես այլընտրանքի բացակայությամբ
պայմանավորված գնումներ են դիտարկվել.
 Առողջապահական ծառայությունների ձեռքբերումը,
 Էլեկտրականության բաշխումը,
 Ջրամատակարարում,
 Փոստային ծառայություններ,
 Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր
ապահովագրություն (ԱՊՊԱ),
 Գազի բաշխում և սպասարկում,
 Կրթական ծառայություններ:

7

Աղբյուրը ԳԱԿ-ի 2015թ. տարեկան հաշվետվություն, էջ 12 Աղյուսակ 5:
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Աղյուսակ 7. Այլընտրանքի բացակայությամբ պայմանավորված գնումների կառուցվածքը
Այլընտրանքի
բացակայությամբ
պայմանավորված մեկ անձի
ուղղությունը
Առողջապահական
ծառայություններ
Էլեկտրականության բաշխում
Ջրամատակարարում
Փոստային ծառ.
ԱՊՊԱ
Գազի բաշխում և սպասարկում
Կրթական ծառայություններ
Ընդամենը նշվածը

Մեկ անձի հիմքով
կատարված գնումների
ծավալը, մլրդ դրամ

Մեկ անձի հիմքով
կատարված
ընթացակարգերի
թիվը, հատ
2875

Մասնաբաժինը
ընդհանուր
մեկ
անձերում

69.2

Մասնաբաժինը
ընդհանուր
գնուների
ծավալում
34.3

5.2
0.9
4.6
0.2
2.4
84
166.5

2.6
0.4
2.3
0.1
1.2
41.7
82.6

267
200
145
175
195
4129
7986

2.2
1.6
1.2
1.4
1.6
33.4
64.6

23.3

Պետք է նշել, որ այլընտրանքի բացակայությամբ պայմանավորված ձեռքբերումներն էլ զերծ չեն
ռիսկերից (օրինակ քանակական շեղման ռիսկեր, գնման արդյունավետության հետ կապված ռիսկեր),
այնուհանդերձ մեր ուսումնասիրության հիմնական թիրախը հանդեսացել են այլընտրանքի առկայության
պարագայում ոչ մրցակցային մեթոդով իրականացված պայմանագրերը:
Այլընտրանքի առկայության պարագայում ոչ մրցակցային մեթոդով իրականացված պայմանագրերի
ուսումնասիրություն
Մեր տեսանկյունից այլընտրանքի առկայության պարագայում ոչ մրցակցային մեթոդով իրականացված
պայմանագրերը կազմում են շուրջ 4372 պայմանագիր, որի արդյունքում գեներացվել է 35 մլրդ դրամի
պարտավորություն: Այսինքն այլընտրանքի առկայության պարագայում ոչ մրցակցային մեթոդով
իրականացված պայմանագրերը կազմում են քանակային առումով ընդհանուրի 35% (4372/12358), իսկ
գումարային առումով 17% (35/201):
Ոչ մրցակցային մեթոդով իրականացված պայմանագրերը մեր կողմից տարանջատվել են երեք խմբի՝
- Ավիասպասարկման ծառայություններ
- Կապի ծառայություններ
- Այլընտրանքի առկայության պարագայում այլ ոչ մրցակցային ձեռքբերումներ

Ավիասպասարկման ծառայություններ
2015թ. կնքվել է ավիասպասարկման ծառայությունների 767 մեկ անձի պայմանագիր, որի արդյունքում
գեներացվել է 0.7 մլրդ դրամի պարտավորություն:
Աղյուսակ 8-ում ներկայացված է մեկ անձի հիմքով 10 և ավելի օդային սպասարկում իրականացրած
ընկերությունների ցանկը և դրանց նկատմամբ պարտավորությունների ծավալը
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Աղյուսակ 8. Պետգնումներում օդային փոխադրում իրականացրած խոշորագույն մատակարարները, 2015թ.
Ընտրված փոխադրողը

Արմենիա Թրավել+Մ ՍՊԸ
«Սպուտնիկ» ՍՊԸ
«Վիզա կոնկորդ» ՍՊԸ
«Տրինիդատ» ՍՊԸ
«Իմպերիա թրավել» ՍՊԸ
«Մարուքյաններ» ՍՊԸ
«Կրիպտոն» ՍՊԸ
«Բլեքսթոուն» ՍՊԸ
«Ավիատուր Գրուպ» ՍՊԸ
«ՍՍ Թրեվլ» ՍՊԸ
Առթա ՍՊԸ
«Վինգս ընդ Վիլս» ՍՊԸ
«Ավիաուսումնական կենտրոն»
ՓԲԸ
Նշվածի հանրագումարը
Նշվածի մասնաբաժինը
ընդհանուրում

Մեկ անձի հիմքով
կնքված պայմանագրերի
թիվը
128
89
62
62
61
42
35
28
27
23
19
11
6

Մեկ անձի հիմքով գեներացված
պարտավորությունների ծավալը,
մլն դրամ
117
71.7
53.9
41.5
52.6
38
54.2
23.9
25.8
14.9
9.1
8.2
99

593
77.3

610
83.3

Դիտարկվող ժամանակահատվածում մեկ անձի հիմքով օդային փոխադրման պայմանագրեր են կնքվել
37 պատվիրատուների կողմից: Մեր կողմից փորձ է կատարվել նաև ուսումնասիրել թե որ պատվիրատուների
համար են առավել հաճախակի իրականացվում օդային փոխադրումներ:
Աղյուսակ 9. Պետգնումներում օդային փոխադրում իրականացրած խոշորագույն պատվիրատուները, 2015թ.
Պատվիրատուն

Մեկ անձի հիմքով կնքված
պայմանագրերի թիվը

ՀՀ ՊՆ
ՀՀ ԱԳՆ
ՖՆ
ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ
ՀՀ էներգետիկայի եվ բնական
պաշարների նախարարություն
ՏԿՆ
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչություն
ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման
եւ բարեփոխումների նախարարություն
Ազգային Անվտանգության Խորհուրդ
ԿԳՆ

133
130
108
52
38
33
29
28

Մեկ անձի հիմքով գեներացված
պարտավորությունների ծավալը, մլն
դրամ
159.1
106.3
107.1
45.2
21.3
31.4
18.6
19.8

28
24
19
17

13.7
13.2
119.4
4.2

15

14.7

13
11

4.6
6
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ՀՀ դատախազություն
Գյուղ. Նախ.
Նշվածի հանրագումարը
Նշվածի մասնաբաժինը ընդհանուրում

10
10
698
91

6.9
4.4
696
95

Կապի ծառայություններ
2015թ. կնքվել է կապի ծառայությունների 450 մեկ անձի պայմանագիր, որի արդյունքում գեներացվել է 1.4
մլրդ դրամի պարտավորություն: Հարկ է նշել, որ հեռախոսակապի ծառայությունները ունեն այն
առանձնահատկությունը, որ պայմանագրերը սովորաբար կնքվում են մեկ տարվա համար, որը տարվա
վերջին որոշ դեպքերում վերահաշվարկվում է:
Աղյուսակ 10. Պետգնումներում հեռակապի խոշորագույն մատակարար օպերատորները, 2015թ.

Ընտրված կապի օպերատորը

Մեկ անձի հիմքով կնքված
պայմանագրերի թիվը

«Արմենիա Տելեֆոն Կոմպանի» ՓԲԸ
Յուքոմ ՍՊԸ
«Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ
«Օրանժ Արմենիա» ՓԲԸ
Նշվածի հանրագումարը
Նշվածի մասնաբաժինը ընդհանուրում

247
56
41
58
402
89

Մեկ անձի հիմքով գեներացված
պարտավորությունների ծավալը,
մլն դրամ
1040
214
75
36
1365
95

Պետք է նշել, որ «Արմենիա Տելեֆոն Կոմպանի» ՓԲԸ» գերիշխող դիրք ունենալը պայմանավորված է
ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություններում: Դիտարկվող ժամանակահատվածում պետգնումներում
հեռակապի օպերատորները պայմանագրեր են կնքել 50 պատվիրատուների հետ: Ստորև ներկայացված է մեկ
անձի հիմքով 10 և ավելի հեռակապի պայմանագրեր կնքած պատվիրատուների ցանկը:
Աղյուսակ 11. Պետգնումներում հեռակապի ծառայությունների պայմանագրեր կնքած խոշորագույն
պատվիրատուները, 2015թ
Պատվիրատուն
Ազգային Անվտանգության Խորհուրդ
Արմավիրի մարզպետարան
Լոռու մարզպետարան
ԱԺ
ԱՎԾ
ՀՀ աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի
նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
ԱԳՆ
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

Մեկ անձի հիմքով կնքված
պայմանագրերի թիվը
12
7
8
6
9
11

Մեկ անձի հիմքով գեներացված
պարտավորությունների ծավալը, մլն դրամ
6.3
6.4
8.4
47
19.3
67.9

6
8
8
6

29.3
55.4
36.2
9.9
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Գյուղ. նախ.
Դատական դեպարտամենտ
Էկոն. նախ.
ՀՀ էներգետիկայի եվ բնական պաշարների
նախարարություն
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ԱԱԾ
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտե
ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության
կարգավորման պետական կոմիտե
ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր
վարչություն
ԿԸՀ
ԿԳՆ
Քննչական ծառայություն
Մշ. Նախ.
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ
ՍԴ
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՏԿՆ
Քաղշին. Նախ.
ՖՆ
ՄԻՊ
Շիրակի մարզպետարան
Նշվածի հանրագումարը
Նշվածի մասնաբաժինը ընդհանուրում

10
26
6
5

22.4
71.7
9.4
8.2

13
16
6

44.2
186.3
20.2

7

3.5

51
7

233
4.4

11
30
5
8
16
11
8
27
11
15
30
6
406
90

18
15.7
83
12
33
6.4
9.4
62
17.3
132.3
6.5
6.1
1291
90

Այլընտրանքի առկայության պարագայում այլ ոչ մրցակցային ձեռքբերումներ
2015թ. այլընտրանքի առկայության պարագայում կնքվել է 3152 մեկ անձի պայմանագիր, որի
արդյունքում գեներացվել է 33.4 մլրդ դրամի պարտավորություն: Մեր կողմից փորձ է կատարվել խմբավորել
դրանք ըստ խոշորացված ենթաուղղությունների:
Աղյուսակ 12. Այլընտրանքի առկայության պարագայում այլ ոչ մրցակցային ձեռքբերումները ըստ
խոշորացված ենթաուղղությունների
Մեկ անձի հիմքով ծախսային
ենթաուղղությունը

Մեկ անձի հիմքով
կնքված
պայմանագրերի
թիվը

Մեկ անձի հիմքով
գեներացված
պարտավորությունների
ծավալը, մլն դրամ

Ենթախմբի ըստ գնի
խոշորագույն
մատակարարը

Անշարժ գույքի
վարձակալություն
Ավտոմեքենաների,
ինքնաթիռների և ռենտգեն
սարքերի սպասարկում

274

704.8

289

935.8

«Հանարդնախագիծ»
ԲԲԸ
«Արեմպա
Ինթերնեշնլ» ՍՊԸ
ՖԶԵ

12

Ենթախմբի
խոշորագույն
պայմանագրի
գինը, մլն
դրամ
123.8 (17%)
354 (38%)
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Արխիվացման ծառայություններ

23

7

«Հայաստանի
ազգային արխիվ»
ՊՈԱԿ
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
«Պաշտոնական
տեղեկագիր» ՓԲԸ

5.7 (81%)

բանկային ծառայություններ
Տպագրության, թերթերի
բաժանորդագրության և
թարգմանչական ծախսեր
Կոմունալ ծառայություններ,
ախտահանում և դեռատիզացիա
Գազի բաշխում, գազաֆիկացում
և հակահրդեհային
ծառայություններ
Գեոդեզիա և քարտեզագրություն

8
311

49.3
1907.6

75

127

«Ախտահանման
կենտրոն» ՓԲԸ
«Արմեն և Դավիթ
Մկրտչյաններ» ՍՊԸ

43 (34%)

55

17

12

386.3

«Գեոդեզիա և
քարտեզագրություն»
ՊՈԱԿ
«ՎԻ ԸՆԴ ԲԻ
ՍԹԱՅԼ» ՓԲԸ
ՆովոՆորդիսկ Ա/Ս
(Ղազախստան)
«Սահակյանշին»
ՓԲԸ

386 (99%)

Գրասենյակային, տնտեսական և
կենցաղային պարագաներ
Դեղորայք

156

220

12

717

Ընթացիկ պահպանության,
հեղինակային և տեխնիկական
հսկողության,
նախագծահետազոտական և
շինարարական աշխատանքներ
Ծրագրային ապահովում և
սպասարկում, համակարգչային
ծառայությունների մատուցում
Ներկայացուցչական ծախսեր և
վերապատրաստման
ծառայություններ
Հիգիենայի և հիվանդանոցային
ծառայություններ

921

14884

267

3657

«Այյունեթվորքս»
ՍՊԸ

3284 (90%)

82

445.8

344 (77%)

23

4802

2

44

«ՀՀ ԱՆ
իրավաբանական
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
«Հիվանդությունների
վերահսկ և
կանխարգ ազգ
կենտրոն» ՓԲԸ
«Գվարդիա» ՍՊԸ

Խմածություն չափող սարքերի
պահեստամասեր
Հակակարկտային կայաններ
Այլ խմբավորման ոչ ենթակա

3
639

110
4375

«Բարվա» ՍՊԸ
«Գոլդեն Փելիս»
Հյուրանոց» ՍՊԸ

110 (100%)
606 (14%)

17 (34%)
384 (20%)

7.8 (46%)

97 (44%)
478 (67%)
6422 (43%)

3220 (67%)

44 (100%)

Հարկ է նշել, որ 2015թ մեկ անձի հիմքով իրակացված ռիսկային գնումներին անդրադարձել էինք նախորդ
հրապարակման մեջ:

2015թ. խոշորագույն պայմանագրերի ուսումնասիրություն
Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել խոշորագույն պայմանագրերի կառուցվածքը:
Մասնավորապես Հավելված 3-ում ներկայացված են այլընտրանքի առկայության պարագայում այլ ոչ
մրցակցային ձեռքբերումները, որոնք գերազանցում են 20 մլն դրամի սահմանաչափը: Ուսումնասիրությունը
փաստում է, որ 2015թ այդ շեմից բարձր մեկ անձի հիմքով կնքվել է 204 պայմանագիր, որի արդյունքում
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գեներացվել է 29.2 մլրդ դրամի պարտավորություն: Կարծում ենք այստեղ ներառված ընկերությունների մասով
պետք է իրականացվի լրագրողական հետաքննություն

14
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Մեկ անձից գնումներ 2016 հունվար-հունիս
Ըստ 2016թ e-gov.am կայքի “մեկ անձից գնումներ” խորագրում ներբեռնված տեղեկության
ուսումնասիրության, 2016թ. հունվարի 1-ից հունիսի 24-ը մեկ անձից հիմքով կնքվել է 5497 պայմանագիր, որի
արդյունքում գեներացվել է ավելի քան 93 մլրդ դրամի պարտավորություն:
Մեր կողմից փորձ է կատարվել առանձնել այլընտրանքի բացակայությամբ պայմանավորված մեկ անձի
հիմքով կնքված պայմանագրերը: Այլընտրանքի բացակայությամբ պայմանավորված գնումներ են դիտարկվել
 Առողջապահական ծառայությունների ձեռքբերումը,
 Էլեկտրականության բաշխումը,
 Ջրամատակարարում,
 Փոստային ծառայություններ,
 ԱՊՊԱ,
 Գազի բաշխում և սպասարկում,
 Կրթական ծառայություններ:
Աղյուսակ 13. Այլընտրանքի բացակայությամբ պայմանավորված գնումների կառուցվածքը
Այլընտրանքի
բացակայությամբ
պայմանավորված մեկ անձի
ուղղությունը
Առողջապահական
ծառայություններ
Էլեկտրականության բաշխում
Ջրամատակարարում
Փոստային ծառ.
ԱՊՊԱ
Գազի բաշխում և սպասարկում
Ընդամենը նշվածը

Մեկ անձի հիմքով
կատարված
գնումների ծավալը,
մլրդ դրամ
65.5

Մասնաբաժինը
ընդհանուր գնումների
ծավալում
70.1

Մեկ
անձի
կատարված
ընթացակարգերի
հատ
2726

5.9
0.9
1.6
0.2
2.8
76.9

6.3
1.0
1.7
0.2
3.0
82.2

249
205
102
122
140
3544

հիմքով
թիվը,

Մասնաբաժինը
ընդհանուր
մեկ
անձերում
49.6
4.5
3.7
1.9
2.2
2.5
64.5

Պետք է նշել, որ այլընտրանքի բացակայությամբ պայմանավորված ձեռքբերումներն էլ զերծ չեն ռիսկերից
/օրինակ քանակական շեղման ռիսկեր, գնման արդյունավետության հետ կապված ռիսկեր/, այնուհանդերձ
մեր ուսումնասիրության հիմնական թիրախը հանդեսացել են այլընտրանքի առկայության պարագայում ոչ
մրցակցային մեթոդով իրականացված պայմանագրերը:
2016թ առանձնահատկությունը նա է, որ հետագա ժամանակաշրջանում հուլիս-դեկտեմբեր Գազի և
էլեկտրականության մասով պետք է ակնկալվի պարտավորությունների նվազում՝ ի հաշիվ սակագների
նվազման:
Այլընտրանքի առկայության պարագայում ոչ մրցակցային մեթոդով իրականացված պայմանագրերի
ուսումնասիրություն
Մեր տեսանկյունից այլընտրանքի առկայության պարագայում ոչ մրցակցային մեթոդով իրականացված
պայմանագրերը կազմում են շուրջ 1953 պայմանագիր, որի արդյունքում գեներացվել է 16.6 մլրդ դրամի
պարտավորություն: Այսինքն այլընտրանքի առկայության պարագայում ոչ մրցակցային մեթոդով
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իրականացված պայմանագրերը կազմում են քանակային առումով ընդհանուրի 35% (1953/5497), իսկ
գումարային առումով 18% (16/93):
Ոչ մրցակցային մեթոդով իրականացված պայմանագրերը մեր կողմից տարանջատվել են երեք խմբի՝
- Ավիասպասարկման ծառայություններ
- Կապի ծառայություններ
- Այլընտրանքի առկայության պարագայում այլ ոչ մրցակցային ձեռքբերումներ
Ավիասպասարկման ծառայություններ
2016թ. հունվար-հունիս ամիսներին կնքվել է ավիասպասարկման ծառայությունների 311 մեկ անձի
պայմանագիր, որի արդյունքում գեներացվել է 193 մլն դրամի պարտավորություն:
Ստորև ներկայացված է մեկ անձի հիմքով 5 և ավելի օդային սպասարկում իրականացրած
ընկերությունների ցանկը8 և դրանց նկատմամբ պարտավորությունների ծավալը
Աղյուսակ 14. Պետգնումներում օդային փոխադրում իրականացրած խոշորագույն մատակարարները, 2016թ. հունվարհունիսին
Ընտրված փոխադրողը
«Ավիատուր Գրուպ» ՍՊԸ
«Վինդ Ռոուզ Թրավել-Պրո» ՍՊԸ
«Տրինիդատ» ՍՊԸ
Արմենիա Թրավել+Մ ՍՊԸ
«Սպուտնիկ» ՍՊԸ
«Բլեքսթոուն» ՍՊԸ
«ՍՍ Թրեվլ» ՍՊԸ
Առթա ՍՊԸ
«Իմպերիա թրավել» ՍՊԸ
Ատլանտիս Տուր-4+1 ՍՊԸ
«Լ.Ս-ՖԱՆՏՈՒՐ» ՍՊԸ
«Մարուքյաններ» ՍՊԸ
Նշվածի հանրագումարը
Նշվածի մասնաբաժինը ընդհանուրում

Մեկ անձի հիմքով կնքված
պայմանագրերի թիվը
74
46
46
44
17
14
10
9
9
7
6
5
287
92.3

Մեկ անձի հիմքով գեներացված
պարտավորությունների ծավալը, մլն դրամ
57.0
25
25
20.0
9.3
8.0
8.6
4.0
5.0
9.7
6.7
1.8
180.1
93.0

Դիտարկվող ժամանակահատվածում մեկ անձի հիմքով օդային փոխադրման պայմանագրեր են կնքվել 32
պատվիրատուների կողմից: Մեր կողմից փորձ է կատարվել նաև ուսումնասիրել թե որ պատվիրատուների
համար են առավել հաճախակի իրականացվում օդային փոխադրումներ:9
Աղյուսակ 15. Պետգնումներում օդային փոխադրում իրականացրած խոշորագույն պատվիրատուները, 2016թ հունվարհունիսին
Պատվիրատուն

8
9

Մեկ անձի հիմքով կնքված
պայմանագրերի թիվը

Մեկ անձի հիմքով գեներացված
պարտավորությունների ծավալը, մլն

Տարեկանի պարագայում ընտրվել էր 10 և ավելի, սակայն սա կիսամյակային է, ուստի կիրառել ենք 5 և ավելին:
Ներկայացված են 5 և ավելի օդային փոխադրում իրականացրած պատվիրատուները:

16

Հ ան ր այ ի ն գ ն ո ւ մ ն ե ր ի տե ղ ե կ ագ ի ր , թո ղ ար կ ո ւ մ III

դրամ
ՀՀ ԱԳՆ
ՀՀ ՊՆ
ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ
ՖՆ
ՏԿՆ
ՀՀ էներգետիկայի եվ բնական
պաշարների նախարարություն
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման
եւ բարեփոխումների նախարարություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ
Գյուղ. Նախ.
Ազգային Անվտանգության Խորհուրդ
Նշվածի հանրագումարը
Նշվածի մասնաբաժինը ընդհանուրում

79
63
30
18
13
12
11

40
58.8
16.8
15.2
7
4.8
4.0

10
9

9.3
4.6

7
7
6
5
270
87%

3.4
2.3
3.0
0.8
170
88%

Կապի ծառայություններ
2016թ. կնքվել է կապի ծառայությունների 331 մեկ անձի պայմանագիր, որի արդյունքում գեներացվել է 1.1
մլրդ դրամի պարտավորություն: Հարկ է նշել, որ հեռախոսակապի ծառայությունները ունեն այն
առանձնահատկությունը, որ պայմանագրերը սովորաբար կնքվում են մեկ տարվա համար, որը տարվա
վերջին վերահաշվարկվում է:
Աղյուսակ 16 Պետգնումներում հեռակապի խոշորագույն մատակարար օպերատորները, 2016թ. հունվար-հունիսին

Ընտրված կապի մատակարարը

Մեկ անձի հիմքով կնքված
պայմանագրերի թիվը

Մեկ անձի հիմքով գեներացված
պարտավորությունների ծավալը, մլն
դրամ

«Արմենիա Տելեֆոն Կոմպանի» ՓԲԸ
207
662
Յուքոմ ՍՊԸ
64
261
«Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ
28
75
«Օրանժ Արմենիա» ՓԲԸ
17
43
«Քրոսսնեթ» ՍՊԸ
5
11
Նշվածի հանրագումարը
321
1052
Նշվածի մասնաբաժինը
97
96
ընդհանուրում
Ինչպես տեսնում ենք հիմնականում ի հաշիվ Արմենիա Տելեֆոն Կոմպանի ՓԲԸ-ի մասնաբաժնի
նվազեցման /ֆիքսված հեռախոսակապի մասով/ Յուքոմ ՍՊԸ-ն մեծացրել է պետգնումներում իր
մասնաբաժինը և դա պայմանավորված չէ Օրանժ Արմենիա ՓԲԸ-ի ձեռքբերմամբ: Մասնավորապես 2015
Յուքոմ ՍՊԸ-ի և Օրանժ Արմենիա ՓԲԸ-ի պայմանագրերի հանրագումարը կազմել է 250 մլն դրամ (214+36):
2016թ հունվար-հունիսին այն արդեն կազմում է 261 մլն դրամ:
17
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Դիտարկվող ժամանակահատվածում պետգնումներում հեռակապի օպերատորները պայմանագրեր են
կնքել 51 պատվիրատուների հետ: Ստորև ներկայացված է մեկ անձի հիմքով 5 և ավելի հեռակապի
պայմանագրեր կնքած պատվիրատուների ցանկը:8
Աղյուսակ 17. Պետգնումներում հեռակապի ծառայությունների պայմանագրեր կնքած խոշորագույն
պատվիրատուները, 2016թ. հունվար-հունիսին

Պատվիրատուն

Մեկ անձի հիմքով
կնքված պայմանագրերի
թիվը

Մեկ անձի հիմքով գեներացված
պարտավորությունների ծավալը,
մլն դրամ

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Դատական դեպարտամենտ
ԿԳՆ
ՄԻՊ
ՏԿ և ԱԻ նախ.
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի եվ սոցիալական
հարցերի նախարարություն
Քաղշին. Նախ.
ՍԴ
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն
Մշ. Նախ.
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ
ՖՆ
Շիրակի մարզպետարան
Արմավիրի մարզպետարան
ԱԺ
ԱԳՆ
ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն
Գյուղ. նախ.
Լոռու մարզպետարան
ԱՎԾ
Էկոն. նախ.
ՀՀ էներգետիկայի եվ բնական
պաշարների նախարարություն
Նշվածի հանրագումարը
Նշվածի մասնաբաժինը
ընդհանուրում

43
25
24
23
14
10
9

177
80.4
15.2
3.9
35
12.1
59

9
8
7

13.8
5.6
46.4

7
7
7
6
6
6
6
6

16.7
43.1
87
6
5.7
74.2
35.8
10.2

6
5
5
5
5

18.6
7.0
15
9.1
6.5

249
77.6

783.3
74.4

Այլընտրանքի առկայության պարագայում այլ ոչ մրցակցային ձեռքբերումներ
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2016թ. հունվար-հունիսին այլընտրանքի առկայության պարագայում կնքվել է 1309 մեկ անձի
պայմանագիր, որի արդյունքում գեներացվել է 14.8 մլրդ դրամի պարտավորություն: Ընդ որում այս
գնահատականը թերագնահատված է, քանի որ դիտարկվող ժամանակահատվածում կրթական
ծառայությունների հետ կապված պայմանագրերը չեն ներբեռնվել: Մեր կողմից փորձ է կատարվել
խմբավորել դրանք ըստ խոշորացված ենթաուղղությունների
Աղյուսակ 18. Այլընտրանքի առկայության պարագայում այլ ոչ մրցակցային ձեռքբերումները ըստ
խոշորացված ենթաուղղությունների
Մեկ անձի հիմքով ծախսային
ենթաուղղությունը

Անշարժ գույքի վարձակալություն

Մեկ անձի հիմքով
կնքված
պայմանագրերի
թիվը
228

Մեկ անձի հիմքով
գեներացված
պարտավորությունների
ծավալը, մլն դրամ
641.8

Ավտոմեքենաների, սպասարկում
Արխիվացման ծառայություններ

121
8

216
2.2

Բանկային ծառայություններ

11

52

Տպագրության, թերթերի
բաժանորդագրություն
Հիգիենա, ախտահանում և
դեռատիզացիա

159

1112

28

3385

Գրասենյակային, տնտեսական և
կենցաղային պարագաներ
Դեղորայք

82

38.6

9

1700

Ընթացիկ պահպանության,
հեղինակային և տեխնիկական
հսկողության և շինարարական
աշխատանքներ
Կենսաթոշակների վճարման
ծառայություններ
Այլ խմբավորման ոչ ենթակա

126

Ենթախմբի ըստ գնի
խոշորագույն
մատակարարը
«Հանարդնախագիծ»
ԲԲԸ
«Տոյոտա Երևան» ՍՊԸ
«Հայաստանի ազգային
արխիվ» ՊՈԱԿ
«Արդշինինվեստբանկ»
ՓԲԸ
«ՄԱՆՄԱՐ» ՓԲԸ

Ենթախմբի
խոշորագույն
պայմանագրի
գինը, մլն դրամ
168.2
131.2
1.8
18
379

«Հիվանդությունների
վերահսկ և կանխարգ
ազգ կենտրոն» ՓԲԸ
«ՋՈՒԼԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ

3230

835

2037

ՄԱԿ-ի մանկական
հիմնադրամ
«Սահակյանշին» ՓԲԸ

21

2901

«Հայփոստ» ՓԲԸ

2690

516

2777

«ՌԱԴՎԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ՍՊԸ

675

7.1

914

ԽՈՇՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 2016թ հունվար-հունիսին
Մեր կողմից փորձ է կատարվել ուսումնասիրել խոշորագույն պայմանագրերի կառուցվածքը:
Մասնավորապես հավելված 4-ում ներկայացված են այլընտրանքի առկայության պարագայում այլ ոչ
մրցակցային ձեռքբերումները որոնք գերազանցում են 20 մլն դրամի սահմանաչափը: Ուսումնասիրությունը
փաստում է, որ 2016թ հունվար-հունիսին այդ շեմից բարձր մեկ անձի հիմքով կնքվել է 20 պայմանագիր, որի
արդյունքում գեներացվել է 2.3 մլրդ դրամի պարտավորություն:
Կարծում ենք այստեղ ներառված ընկերությունների մասով պետք է իրականացվի լրագրողական
հետաքննություն:
19
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Խոշորագույն պատվիրատուները
Ինչպես նշել ենք 2016թ. հունվարի 1-ից հունիսի 24-ը մեկ անձից հիմքով կնքվել է 5497 պայմանագիր, որի
արդյունքում գեներացվել է ավելի քան 93 մլրդ դրամի պարտավորություն: Ստորև փորձել ենք ուսումնասիրել
մեկ անձի հիմքով գնումներ իրականացրած պատվիրատուների կառուցվածքը: 2016թ. հունվար-հունիսին մեկ
անձի հիմքով գնումներ են իրականացրել 55 պատվիրատուներ: Աղյուսակ 19-ում ներկայացրել ենք մեկ անձի
հիմքով հիմնական պատվիրատուներին

Աղյուսակ 19 մեկ անձի հիմքով հիմնական պատվիրատուները 2016թ. հունվար-հունիսին
Պատվիրատուն

Մեկ անձի հիմքով
պայմանագրերի
արժեքը, մլն դրամ

Մեկ անձի հիմքով
պայմանագրերի
քանակը, հատ

70903

2768

660

Որից այլընտրանքի
պայմանավորված
Մեկ անձի հիմքով
պայմանագրերի
արժեքը, մլն դրամ

բացակայությամբ

Ոչ օբյեկտիվ

Խոշորագույն ոչ օբյեկտիվ
պայմանագրով հաղթողը

Պայմանագրերի
արժեքը, մլն դրամ

3230

Մեկ անձի հիմքով
պայմանագրերի
քանակը, հատ

Մեկ անձի հիմքով
ոչ
օբյեկտիվ
պայմանագրերի
արժեքը, մլն դրամ

Մեկ անձի հիմքով
ոչ
օբյեկտիվ
պայմանագրերի
քանակը, հատ

65769

2735

5134 /7%/

33

213

646

178

14 /2%/

35

«Հիվանդությունների
վերահսկ և կանխարգ ազգ
կենտրոն» ՓԲԸ
«Մագաս ինվեստ» ՓԲԸ

2317

207

1989

139

327 /14%/

68

«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ

4350

183

3402

51

947 /22%/

132

174
335

116
101

85
65

21
29

89 /51%/
270 /80%/

95
72

ՀՀ ԱՎԾ

1921
85

100
94

374
58

33
28

1547 /81%/
27 /32%/

67
66

ՊՆ

5510

93

4548

10

961 /17%/

83

ՀՀ
արդարադատության
նախարարություն

1300

86

936

31

363 /28%/

55

«ԳՈՀԱՐԻԿ» ՍՊԸ

199

ԿԳՆ

1062

84

37

44

1024 /97%/

40

Մանմար ՓԲԸ

300

ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն
ՀՀ
դատական
դեպարտամենտ
ՀՀ
ԿԱ
ոստիկանություն
ՀՀ աշխ. և սոց.
հարցերի նախարար.
ԱԳՆ
ՀՀ գյուղ. նախ.

ՖՆ

3
65

«Նորք» ՏՎԿ ՓԲԸ

320

Սամվել Մայրապետյան

10
255

«Կենդանիների
առողջության
պահպանման
ֆեդերալ
կենտրոն» ՖՊԲԿ
«Սահակյանշին» ՓԲԸ
«Երևանի
մաթեմատիկական
մեքենաների գործարան»
ՓԲԸ
«ՌԱԴՎԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ՍՊԸ

914
8

675

Հարկ է նշել, որ նախորդ հրապարակումներում ԹԻՀԿ բարձրաձայնած հիմնախնդիրները մեծ հաշվով
մնում են դեռևս չլուծված:
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Հավելված 1. Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցանկը
Մասնակցի
անվանումը

Գտնվելու կամ
բնակության վայրը

Ունիվերսալօրդեր»
ՍՊԸ

ք. Երևան,
Հյուսիսային
պողոտա 6
Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, Կարմիր
բանակի 4
ք. Երևան,
Կոմիտաս 15

«Աշոտ Ավոյան» ՍՊԸ

«Կոնտինենտտեքս»
ՓԲԸ /ՀՎՀՀ` 00015668/
«Սիթի Պետրոլ
Գրուպ» ՍՊԸ /ՀՎՀՀ`
02705201/
«Գոռ» ՍՊԸ /ՀՎՀՀ`
03507266/

ք. Երևան,
Պուշկինի 1

ԳԵՎԳՐԻԳ» ՍՊԸ
/ՀՎՀՀ` 02621665/

ք. Երևան,
Արշակունյաց 9

«Նիկօ Ինթերնեյշնլ»
ՍՊԸ /ՀՎՀՀ՝ 00100623/

ք. Երևան
Տիգրանյան 16

Ա/Ձ Ջեմմա Վանյան
/ՀՎՀՀ 84543837/

Ք. Աբովյան, 4-րդ
միկրոշրջան

«Անգել» ՍՊԸ /ՀՎՀՀ
00881766/

Ք. Երևան, Ավան
Քուչակ թաղ., 16շ.

ՀՀ Կոտայքի մարզ,
գ. Առինջ

Գնումների գործընթացին
մասնակցելու պայմաններին
չբավարարելու իրավական հիմքը
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ա»
ենթակետ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ա»
ենթակետ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ա»
ենթակետ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ա»
ենթակետ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ա»
ենթակետ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ա»
ենթակետ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «բ»
ենթակետ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «բ»
ենթակետ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «բ»
ենթակետ
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Գնումների գործընթացին մասնակցելու
պայմաններին չբավարարելու
հանգամանքների առաջացման ամսաթիվը
05.09.2013թ.

Ավարտի ժամկետը

13.09.2013թ.

13.09.2016թ

25.05.2015թ.

25.05.2018թ

08.10.2015թ.

08.10.2018թ

08.10.2015թ.

08.10.2018թ

22.03.2016թ.

22.02.2017թ

08.04.2016թ.

08.04.2019թ

31.05.2016թ.

31.05.2019թ.

11.03.2016թ.

11.03.2019թ.

05.09.2016թ
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Հավելված 2. ԲԽ անդամների ցանկը հուլիսի 8-ի դրությամբ
ՀՀ

անուն ազգանունը

Պաշտոնը

1
2
3
4
5

Գասպարյան Համլետ
Մկրտչյան Արամ
Մանուչարյան Մարատ
Մնացականյան Արման
Օհանյան Ռուդիկ

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի փորձագիտական-վերլուծական վարչության գլխավոր մասնագետ
ՀՀ կառավարության աշխատակազմի գործերի կառավարչի տեղակալ
ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի գնումների և մատակարարումների բաժնի պետ
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ
ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի
տնտեսական վերլուծության և գնումների փաստաթղթերի ձևակերպման վարչության պետի տեղակալ

6

Չոբանյան Ռոման

01.04.2011

7

Շախկյան Էդուարդ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի գնումների գործընթացի իրականացման
բաժնի պետ
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

8

Մխիթարյան Աննա

01.04.2011

9

Գասպարյան Գայանե

10

Ավետիսյան Հրաչյա

11

Վարդանյան Սեդրակ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և
հաշվապահական հաշվառման վարչության գնումների գործի համակարգման բաժնի պետ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության իրավական ապահովման վարչության իրավական
պաշտպանության բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության մայոր
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական վարչության ավագ
խորհրդատու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

12

Հակոբյան Էդգար

01.04.2011

13

Մնացականյան Արայիկ

ՀՀ կառավարո ւթյանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի
աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի պետ
ՀՀ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության
ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ-բաժնի պետի տեղակալ

14

Ենոքյան Գոռ

01.04.2011

15
16
17
18

Սերայդարյան Հովհաննես
Մկրտչյան Հովիկ
Մաթևոսյան Էդուարդ
Խաչատրյան Լեռնիկ

19

Մկրտչյան Վարազդատ

20

Թամարյան Դավիթ

21

Մարդյան Աշոտ

22

Հայրապետյան Ռազմիկ

23

Օրդյան Ռուդիկ

Հայաստանի փրկարար ծառայության նյութատեխնիկական ապահովման վարչության պետի տեղակալգնումների և մատակարարման բաժնի պետ
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի տնտեսական բաժնի պետ
ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահի խորհրդական
Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի գլխավոր աուդիտոր
ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման
վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման
վարչության պետ
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման
վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի առաջատար մասնագետ, ապրանքների և
ծառայությունների գծով գնումների համակարգող
ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման
վարչության պետ
ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման
վարչության պետ
Մասիսի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի գլխավոր մասնա գե տ
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01.04.2011
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01.04.2011
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01.04.2011
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24

Խլոյան Ռուբեն

Վարդենիսի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ

01.04.2011

25

Ավագյան Ավագ

Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետի տեղակալ

01.04.2011

26
27

Հովհաննիսյան Արթուր
Աղաջանյան Սուսաննա

Ալավերդու քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի առաջատար մասնագետ
Աբովյանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի գնումների գծով մասնագետ

01.04.2011
01.04.2011

28
29

Պողոսյան Լիդիա
Չիլինգարյան Վարդգես

Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի գլխավոր մասնագետ-ֆինանսիստ
Չարենցավանի քաղաքապետի տեղակալ

01.04.2011
01.04.2011

30
31
32
33
34
35

Ավետիսյան Լուսինե
Նիկոլայան Նարինե
Հովհաննիսյան Հարություն
Հարությունյան Աշոտ
Բուդաղյան Արտեմ
Նազարյան Մանե

01.04.2011
01.04.2011
01.04.2011
01.04.2011
01.04.2011
01.04.2011

36

Կարապետյան Լիանա

Կապանի համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետ
Քաջարանի քաղաքային համայնքի աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ
Գորիսի քաղաքապետարանի ֆինանսատնտեսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ
Եղեգնաձորի համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ
Նոյեմբերյանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի օգնական
Այրումի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ /գլխավոր
հաշվապահ/
Ագարակի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստ

37
38
39
40

Խարբերդյան Կարապետ
Էդվարդ Գրիգորյան
ԲաբայանՎահե
Ավետիսյան Արթուր

01.04.2011
01.04.2011
01.04.2011
02.09.2013

41

Հովհաննիսյան Արուսյակ

42
43

Հակոբյան Ռաֆիկ
Գալստյան Տիգրան

44

Թամրազյան Սամվել

45

Ներսիսյան Ռուդիկ

46
47

Նամալյան Արմինե
Խնձրցյան Խաչատուր

48

Սիմոնյան Հովսեփ

49
50
51

Սարգսյան Վոլոդյա
Մանուկյան Կարինե
Նալբանդյան Մարտիկ

52

Ապերյան Արթուր

53

Սամվելյան Երանուհի

Էջմիածնի քաղաքապետի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ
«Իրավական մշակույթի զարգացման ինստիտուտ» ՀԿ-ի նախագահի խորհրդական
«Մեհրաբյան գիտա-ուսումնական կենտրոն» ՀԿ նախագահ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի գնումների համակարգման
և տնտեսական հարցերի բաժնի պետ
ՀՀ ՏԿՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական
վարչության ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ-բաժնի պետի տեղակալ
«Բնապահպանական ԾԻԳ» ՊՀ-ի գնումների մասնագետ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական եւ հաշվապահական հաշվառման
բաժնի պետ
ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի Ֆինանասատնտեսական վարչության գլխավոր
մասնագետ
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության
ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետ
ՀՀ ՄԻՊ աշխատակազմի գնումների համակարգող
ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի Քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և
ճանապարհաշինության բաժնի պետ
ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի Ֆինանսական և սոցիալ–տնտեսական զարգացման
վարչության պետի տեղակալ
ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ
ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության գնումների համակարգող
ՀՀ գյուղ. նախ. սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի գործերի
կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ
ՀՀ գյուղ. նախ. աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման
վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի առաջատար մասնագետ
ՀՀ ԿԸՀ աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության գլխավոր մասնագետ
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54

Հարությունյան Սամվել

55

ԿարապետյանԱիդա

56

Խաչատրյան Գևորգ

57
58
59

Թադևոսյան Ռուդիկ
Կոշեցյան Հայկ
Մարդոյան Ռոման

60
61
62

Մարտիրոսյան Հարություն
Բաղդասարյան Արթուր
Ղազարյան Գուրգեն

63
64

Զաքարյան Յուրի
Մնացականյան Հասմիկ

65

ՈսկանյանԼուսինե

66
67
68
69
70

Գր իգորյան Գոռ
Գրիգորյան Արամ
Հայրապետյան Գևորգ
Աբգարյան Վիգեն
Գրիգորյան Դիանա

71
72
73

Արամյան Գրիգոր
Հայկ Կարապետյան
Մարիամ Սարգսյան

74
75
76

Շուշան Սմբատյան
Սաթենիկ Զաքարյան
ՌուզաննաՀովհաննիսյան

77
78
79
80
81

Վարդան Ավետիսյան
Գոռ Մանուկյան
Նարինե Փինաչյան
Արմենակ Հովհաննիսյան
Հակոբ Ստեփանյան

82
83

Աղավնի Հովհաննիսյան
Արմեն Սարգսյան

ՀՀ ԱԻՆ <<Արտակարգ իրավիճակների բնագավառում ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական
հիմնարկի կառավարման բաժնի պետ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի
գնումների կազմակերպման բաժնի գլխավոր
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և
ճանապարհաշինության բաժնի վարիչ
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գնումների
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության գնումների գործընթացի կազմակերպման և տնտեսական
ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի տնտեսագիտական վերլուծության և
գնումների փաստաթղթերի
ՀՀ մշակույթի նախ. աշխատակազմի գործերի կառավարման վարչության պետի տեղակալ
ՀՀ ԱԳՆ աշխատակազմի գնումների համակարգող
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գործերի կառավարման վարչության գնումների և շինարարության բաժնի գլխավոր
մասնագետ
ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի գնումների և մատակարարումների բաժնի պետ
ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության
առողջապահության
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի
տեղակալ

03.09.2013

Հայաստանի Հանրապետության դատավորների միություն
Համատիրությունների նախագահների ասոցացիա
<Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն> ՀԿ
ՀՀ արդարադատ. նախ. ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսական բաժնի պետ
ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության Հաշվապահական հաշվառման և
ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի պետ
ՀՀ դատական դեպարտամենտի Ներքին աուդիտի վարչության պետ
ՀՀ ՏՄՊՊՀ Իրավաբանական վարչության պետ
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության Կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի վարչության
գլխավոր մասնագետ
Բերդի քաղաքապետարանի Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ
Մարալիկի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ
ԱԺ ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության գնումների բաժնի վարիչ

15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
18.11.2015
18.11.2015

«Իրավունքի պաշտպան միավորում» ՀԿ
ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի Գնումների բաժնի մասնագետ
Վեդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ
Դիլիջանի քաղաքապետարանի Ներքին աուդիտի բաժնի պետ
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի Քաղաքաշինության վարչության Ճարտարապետաշինարարական
բաժնի պետ
Թալինի քաղաքապետարանի <<Թալինի կոմունալ ծառայություններ>> ՀՈԱԿ-ի հաշվապահ
Աշխատանքի իրավունքի պաշտպանի (հաշտարարի) գրասենյակ ՀԿ-ի համանախագահ

01.12.2015
12.03.2016
12.03.2016
12.03.2016
12.03.2016
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04.09.2013
04.09.2013
05.09.2013
06.09.2013
06.09.2013
18.09.2013
20.09.2013
07.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

18.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
18.11.2015

12.03.2016
17.06.2016

Հ ան ր այ ի ն գ ն ո ւ մ ն ե ր ի տե ղ ե կ ագ ի ր , թո ղ ար կ ո ւ մ III

Հավելված 3. Այլընտրանքի առկայության պարագայում 20 մլն դրամի սահմանաչափը գերազանցող այլ ոչ մրցակցային
ձեռքբերումները 2015թ.
Պատվիրատու

Ծախսային ուղղություն

Մեկ անձի հիմքը

Շիրակի մարզպետարան

Գյումրի համայնքի Չայկովսկի փողոցի
մասնակի վերանորոգում
Հատուկ չվերթի ծառայություններ

ՀՀ կառավարության 02.07.2015 թ. թիվ766-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

Ընտրված մատակարարը

ՀՀ վարչապետի 06.03.2015թ. 161-Ա և 162-Ա որոշումներ, ՀՀ
կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ
ենթակետի ցանկի 22-րդ տող
ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետ 6րդ ենթակետ բ. մաս

«Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ

Պայմանագրային
գինը, մլն դրամ
20

«Ավիաուսումնական կենտրոն»
ՓԲԸ

20.1

«Վանգաս» ՍՊԸ

20.2

«Մոնտաժշինտրանս» ՍՊԸ

20.7

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

Ուսապարկ

Արարատի մարզպետարան

ՀՀ կառավարության 02.07.2015թ թիվ 766-Ն որոշում

ՀՀ աշխ. և սոց. հարցերի
նախարարություն

Այլ շենքերի, շինությունների
հիմնանորոգում
Կենսաթոշակառուների հաշվառման
համակարգի սպասարկում

ՀՀ կառ. 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 28-րդ կետ

«Կրտսեր Ալեքսանյան և
որդիներ» ՍՊԸ

21.0

ՀՀ աշխ. և սոց. հարցերի
նախարարություն

Կենսաթոշակառուների հաշվառման
համակարգի սպասարկում

ՀՀ կառ. 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 28-րդ կետ

«Սիստեմ Վեյ» ՍՊԸ

21.0

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

Երևանի թիվ 120 մանկապարտեզի
հիմնանորոգում

ՀՀ կառ. 18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում,17.09.2015թ. ՀՀ
կառավարությանթիվ 1074-Ն որոշում-փոփոխ.

«Լիլանարմ» ՍՊԸ

21.0

ՀՀ աշխ. և սոց. հարցերի
նախարարություն
Արմավիրի մարզպետարան

Կենտրոն-2 տ/բ վարձավճար

ՀՀ կառ. 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 17-րդ կետ

Լիլիթ Մրրիկյան

21.3

Շինարարական աշխատանքներ

«Միլաքս Գրուպ» ՓԲԸ

21.4

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Մեքենաների տեխնիկական
սպասարկման ծառայություններ

ՀՀ կառավարության 2015թ. հուլիսի 2-ի 766-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 168-ն որուշման 25-ի 6-րդ ենթակետի բ
պարբերության
ՀՀ Կառ.168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ տողում /28կետ/
«Գնումների մասին» ՀՀ օր-ի 20-րդ հոդ. 5-րդ կետի 1-ին ենթ.

«Տոյոտա Երևան» ՍՊԸ

21.5

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

Թեստ-երիզներ

«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ

21.6

Կոտայքի մարզպետարան

Նոր Հաճնի փիվ 3 հիմնական դպրոցի
հիմնանորոգում

ՀՀ կառավարության 15.10.15թ. թիվ 1197-Ն որոշում և ՀՀ
կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետի 27-րդ տող
ՀՀ Կառավարության 02 հուլիսի 2015 թվականի 766-Ն և 06.
օգոստոսի 2015 թվականի 907-Ն որոշումներ

«Աշկար» ՍՊԸ

21.7

ՀՀ քննչական կոմիտե

Ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 25.06.15թ. թիվ 710-Ն որոշում

«Մաստարա» Ա/Կ

21.9

ՀՀ վերահսկիչ պալատ

Տարածքի վարձակալություն

168-Ն որշման 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 29 տող

«ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԲԻԶՆԵՍ
ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ

22.0

25
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Սյունիքի մարզպետարան

Կապան համայնքի բազմաբնակարան
շենքերի վերելակ. վերան. շին. աշխ.

2015 թվականի հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության N766-Ն որոշում

«Վերելակ» ԱԿ

22.2

Արագածոտնի
մարզպետարան

Բազմաղբյուր համայնքի դպրոցի
տանիքի կառուցում

«Գրէդշին» ՍՊԸ

23.0

Տավուշի մարզպետարան

Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի
գնահատում

ՀՀ Կառավարության 19.11.2015թ. թիվ1361-Ն որոշում և ՀՀ
Կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ Կառավարության որոշ 23.07.2015թ. թիվ 796-Ն/փոփ. ՀՀ
Կառավարության որոշ18.08.2015թ.թիվ 911-Ն/

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ»
ՍՊԸ

23.0

Տավուշի մարզպետարան

Շենքերի և շինությունների
շինարարություն

«Աստմարտ» ՍՊԸ

23.3

Շիրակի մարզպետարան

Արթիկ համայնքի Գ. Նժդեհի փողոցի
մասնակի վերանորոգում

ՀՀ կառավարության 08.10.15թ. թիվ 1132-Ն որոշում ՀՀ
կառավարության 10.02.11թ թիվ 168-Ն որոշման 25կետ 6-րդ ենթ բ
պարբեր
ՀՀ կառավարության 02.07.2015 թ. թիվ766-Ն որոշում

«Ճանշին» ՓԲԸ

23.5

Արագածոտնի
մարզպետարան

Բյուրական համայնքի
ներհամայնքային ճանապարհի
հիմնանորոգում
Կարբի համայնքի ներհամայնքային
ճանապարհի հիմնանորոգում

ՀՀ Կառավարության 02.07.2015թ. թիվ 766-Ն որոշում և ՀՀ
Կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ Կառավարության 02.07.2015թ. թիվ 766-Ն որոշում և ՀՀ
Կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառ.08/10/15թ թիվ 1138-Ն որոշում

«Աշտարակշին» ԲԲԸ

23.9

«Աշտարակշին» ԲԲԸ

23.9

«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ

23.9

Արագածոտնի
մարզպետարան
ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն

Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի
գնահատում

Գեղարքունիքի
մարզպետարան

Վարդենիս քաղաքի բազմաբնակարան
շենքի տանիքի հիմնանորոգում

ՀՀ կառավարության 22.102015թ թիվ 1249-Ն որոշում

«Արա» ՍՊԸ

23.9

Կոտայքի մարզպետարան

Արամուսի նոր թաղամասի, Ջրվեժի
որոգման ջրագծի կառուցում

ՀՀ Կառավարության 02 հուլիսի 2015 թվականի 766-Ն որոշում

«ԱՆՆԱՐ» ՍՊԸ

24.0

Արագածոտնի
մարզպետարան

Թալին համայնքի Սայաթ-Նովա
փողոցի հիմնանորոգում

«Էդիկ և Վաչիկ շին» ՍՊԸ

24.1

Շիրակի մարզպետարան

«Գյումրու 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
շենքի ջեռուցման համակարգի
վերանորոգում, պատուհանների և
դռների փոխարինում
Ծովագյուղի մշակույթի տան
վերանորոգման աշխատանքներ

ՀՀ Կառավարության 02.07.2015թ. թիվ 766-Ն որոշում և ՀՀ
Կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 02.07.2015 թ. թիվ766-Ն որոշում

«Մալաք» ՍՊԸ

24.1

ՀՀ կառավարության 2015թ. հուլիսի 2-ի թիվ 766-Ն որոշում

«Գոլդեն Քարափ» ՍՊԸ

24.2

Գեղարքունիքի
մարզպետարան

26

Հ ան ր այ ի ն գ ն ո ւ մ ն ե ր ի տե ղ ե կ ագ ի ր , թո ղ ար կ ո ւ մ III
Գեղարքունիքի
մարզպետարան

Ձորագյուղ համայնքի փողոցի
ասֆալտապատում

ՀՀ կառավարության 22.10.2015 թ թիվ 1249- Ն որոշում

«Կապավոր» ՍՊԸ

24.7

Արագածոտնի
մարզպետարան

ՈՒջան համայնքի դպրոցի տանիքի
վերանորոգում

«Գրէդշին» ՍՊԸ

24.9

ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
Լոռու մարզպետարան

Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի
տպագրման ծառայություն

ՀՀ Կառավարության 19.11.2015թ. թիվ1361-Ն որոշում և ՀՀ
Կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 30/01/15թ թիվ 105-Ն որոշ. 25-րդ կետ 5-րդ
ենթակետ, 5-րդ տող

«Անդին Ա» ՍՊԸ

25.2

Բովաձորի համ. կենտ. վերանորոգում,
Ստեփանավանի տանիք.

ՀՀ կառ.02.07.15թ թիվ 766-Ն որոշում

«Տրիտոն» ՍՊԸ

25.2

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն

Երեխաների համար նախատեսված
հանգստի ճամբարների
ծառայություններ
Ճանապարհների վերանորոգման
աշխատանքներ

ՀՀ կառ.10/02/11թ թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 32-րդ
կետի 4-րդ ենթակետի աղյուսակի 29-րդ կետ

«Արշալույս» Ա/Ճ ՊՈԱԿ

25.4

ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ թիվ 1515-Ն որոշում

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ

25.4

ՀՀ աշխ. և սոց. հարցերի
նախարարություն

Դրամական վճարներ

ՀՀ կառ. 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 5- րդ ենթակետի 25-րդ կետ և
ՀՀ կառ. 17.12.2015թ. 1475-Ն որոշում

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ

25.8

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

Այլ շենքերի, շինությունների
հիմնանորոգում

«ՎԵԿՍ» ՍՊԸ

26.0

ՀՀ տրանսպորտի եվ կապի
նախարարություն

Թվային տախոգրաֆի տարեկան
պահպանման աշխատանքներ

«Արժեթղթերի արտադրության
լեհական ֆաբրիկա ՊՎՊՎ» ԲԸ

26.0

ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
Տավուշի մարզպետարան

Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի
տպագրման ծառայություն

ՀՀ կառավարության 02.07.2015 թ. N723-Ա որոշում, ՀՀ
կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշման կարգի 25-րդ կետի
6-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշում 25-րդ կետ 5րդ աղյուսակի 27-րդ տող և ՀՀ վարչապետի 09.12.2015 թիվ
02/23.13/21009-15 համաձայնություն
ՀՀ կառավարության 30/01/15թ. թիվ 105-Ն որոշ. 25-րդ կետ 5ենթակետ, 5-րդ տող

«Սպիկա» ՍՊԸ

26.2

Շենքերի և շինությունների կապիտալ
վերանորոգում

ՀՀ կառ.10.02.11թ.168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-րդ ենթ. -բ-, ՀՀ կառ
02.07.2015թ 766-Ն որոշ /ՀՀ կառ 06.08.2015թ 909-Ն որոշ/

«ԱՍՏՄԱՐՏ» ՍՊԸ

26.3

Շիրակի մարզպետարան

Մարալիկ համայնքի Բարեկամություն
փողոցի մասնակի վերանորոգում

ՀՀ կառավարության 02.07.2015 թ. թիվ766-Ն որոշում

«Ախուրյանի Կոոպշին» ՍՊԸ

26.4

Սյունիքի մարզպետարան

Կապան քաղաքի Ա. Խաչատրյանի
անվ. թիվ 1 երաժշտ դպրոցի
վերանորոգման շինարար
աշխատանքներ

2015 թվականի հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության N766-Ն որոշում

Կապանի «Նորոգշին» ՍՊԸ

26.8

Արարատի մարզպետարան
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ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

վիճակագրական ծառայություններ

Լոռու մարզպետարան

Վանաձորի թիվ 27 դպ տանիքի
վերանորոգում
Այլ շենքերի և շինությունների
հիմնանորոգում
Պարբերական հրապարակումներ

Վայոց ձորի
մարզպետարան
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ
Տավուշի մարզպետարան
Վայոց ձորի
մարզպետարան
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի
կադաստրի պետական
կոմիտե
Գեղարքունիքի
մարզպետարան
ՀՀ Ազգային ժողով
ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

ՀՀ կառավարության 18.12.14թ, թիվ 1515-Ն որոշում և ՀՀ
կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշման 32 կետ 4
ենթակետ 29 տող
ՀՀ կառ.19.11.15թ թիվ 1361-Ն որոշում

«Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի
անվ առողջապահ ազգային
ինտիտուտ» ՓԲԸ
«Անդրեասյանշին» ՍՊԸ

27.0

ՀՀ կառ 02.07.2015թ թիվ 766-Ն որոշում

«Հովզավ» ՍՊԸ

27.1

ՀՀ 2015թ բյուջեյի մասին օրենք, ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ.
168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ մասի 5-րդ կետ

«Պաշտոնական տեղեկագիր»
ՓԲԸ

27.4

Այլ շենքերի, շինությունների
հիմնանորոգում
Հակակարկտային կայանների ձեռք
բերում
Այլ շենքերի և շինությունների
հիմնանորոգում
երկրաբանական ծառայություններ

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն
որոշում
ՀՀ կառ.10.02.11թ.168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-րդ ենթ. -բ-, ՀՀ կառ
02.07.2015թ 766-Ն որոշ
ՀՀ կառ 02.07.2015թ թիվ 766-Ն որոշում

«ՎԵԿՍ» ՍՊԸ

27.4

«Բարվա» ՍՊԸ

28.0

«Եղեգնաձորի ՃՇՇ» ՓԲԸ

28.1

ՀՀ կառ. 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ մասի 29-րդ ենթակետ

«Գեոդեզիա և
քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ

28.2

Փ. Մասրիկի խմելու ջրագծի
կառուցման աշխատանք
Վարչական սարքավորումներ
Կրթական օբյեկտների
հիմնանորոգում

ՀՀ կառավարության 2015թ. հուլիսի 2-ի թիվ 766-Ն որոշում

«Մեծ հիմք» Ա/Կ

28.4

ՀՀ կառ. 19.03.2015թ թիվ 277-ն որոշում
ՀՀ կառավարության 10/02/11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի բ/ մաս, ՀՀ կառավարության 29
հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1263 Ն
Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետ,
ՀՀ կառավարության 30/01/15թ. թիվ 105-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետի աղյ
ՀՀ Կառավարության 02.07.2015թ. թիվ 766-Ն որոշում և ՀՀ
Կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2015թ. հուլիսի 2-ի թիվ 766-Ն որշում

«Էվրիկոմպ-թեք» ՍՊԸ
«Միհրշեն» ՍՊԸ

28.5
28.6

«Աջակցություն
դատապարտյալին» հիմնադրամ

28.8

«Գրէդշին» ՍՊԸ

29.1

«Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

29.1

գրասենյակային և կենցաղային
կահույք

27.1

Արագածոտնի
մարզպետարան

Ներքին Բազմաբերդ համայնքի խմելու
ջրագծի կառուցում

Գեղարքունիքի
մարզպետարան

Գավառի կենտրոնական հրապարակի
վերակ. աշխատանքներ

ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
Արմավիրի մարզպետարան

Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի
տպագրման ծառայություն

ՀՀ կառավարության 30/01/15թ. թիվ 105-Ն որոշ. 25-րդ կետ 5ենթակետ, 5-րդտող

«Րաբունի» ՍՊԸ

29.4

ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ
համայնքի թին 2 հատուկ դպրոցի
վերանորոգում

ՀՀ կառավարության 2015թ. հուլիսի 2-ի 766-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 168-ն որուշման 25-ի 6-րդ ենթակետի բ
պարբերության

«Արա և Այծեմնիկ» ԲԲԸ

29.6
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Արարատի մարզպետարան

Ճանապարհների վերանորոգման
աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ թիվ 1515-Ն որոշում

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ

29.8

Վայոց ձորի
մարզպետարան

Այլ շենքերի և շինությունների
հիմնանորոգում

ՀՀ կառ 02.07.2015թ թիվ 766-Ն որոշում

«Վայքի ՃՇՇ» ՓԲԸ

29.9

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

ք. Երևան, Խորենացու 7 շենքի թիվ 1
հասցեում գտնվող տարածքի
վարձակալության ծառայություն
վարագույրներ

ՀՀ Կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4րդ ենթակետի աղյուսակի 17-րդ տող

Լարիսա Սարգսյան

30.0

ՀՀ կառ. 10.06.2015թ. թիվ 619-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.02.2011թ.
թիվ168-Նորոշման 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «բ»
պարբերություն
ՀՀ կառ.18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.06.2015թ. թիվ
619-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. թիվ168-Ն որոշման 25-րդ
կետի 6-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 10/02/11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 32-րդ կետի 4- մասի 17-րդ ենթակետ

«ԵՎԱՆՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

30.2

«ԵՎԱՆՏ ԳՐՈՒՊ»

30.2

«ԱՐՄԵՆՄՈՏՈՐ» ՓԲԸ

31.0

Գույքի վարձակալություն

168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 17-րդ տող

«Էրեբունի-Պլազա» ՍՊԸ

31.1

Հողակտորների ձեռքբերում

ՀՀ Կառ. 168-Ն որոշման 25 կետ. 6-րդենթակետ Բ պարբերություն

Հրաչյա Ասլանյան

31.4

հեռուստացույցներ

ՀՀ կառ.18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.06.2015թ. թիվ
619-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. թիվ168-Ն որոշման 25-րդ
կետի 6-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 02.07.2015թ. թիվ 733-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ Կառավարության 02 հուլիսի 2015 թվականի 766-Ն որոշում

«Էդելնա» ՍՊԸ

31.6

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

32.0

«Նաիրիի ՃՇՇ» ԲԲԸ

32.7

ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-դ
մասի բ ենթակետ, ՀՀ կառավարության 17.12.2015թ 1471-Ն
որոշում
ՀՀ կառավարության 2015թ. հուլիսի 2-ի 766-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 168-ն որուշման 25-ի 6-րդ ենթակետի բ
պարբերության
ՀՀ Կառավարության 02 հուլիսի 2015 թվականի 766-Ն որոշում

«Պաշտոնական տեղեկագիր»
ՓԲԸ

33.0

«Ագարակ» ԲԲԸ

33.6

«Վարաքշին» ՍՊԸ

33.6

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Վարագույրներ և անկողնային
պարագաներ

ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի
կադաստրի պետական
կոմիտե
ՀՀ Նախագահի
աշխատակազմ
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

վարձակալության ծառայություններ

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

վերակառուցման աշխատանքներ

Կոտայքի մարզպետարան

Եղվարդի, Պռոշյանի ներհամայնքային
ճանապարհների ասֆալտապատում

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

ՀՀ սահմանադրության տպագրում

Արմավիրի մարզպետարան

Արմավիր համայնքի բժշկական
կենտրոնիհիմնանորոգում

Կոտայքի մարզպետարան

«Գառնիի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ
«Գեղաշենի միջնակարգ դպրոցի
ջեռուցման» հիմնանորոգում
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ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

հեռուստացույցներ

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

Հայաստանի գրողների միության 300
տեղանոց մեծ դահլիճի
վերանորոգման աշխատանքներ
Շինարարական աշխատանքներ

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

ՀՀ կառ. 10.06.2015թ. թիվ 619-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.02.2011թ.
թիվ168-Նորոշման 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «բ»
պարբերություն
10.03.2015թ. ՀՀ կառավարության N240-Ն որոշում

«Էդելնա» ՍՊԸ

33.7

«ՎԱԱՄ» ՍՊԸ

33.9

ՀՀ կառավարության 10.02.11թ թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6րդ ենթակետիբ. մաս Հիմք` ՀՀ կառավարության23.07.15թ թիվ 826Ն որոշում Հիմք գր 25.09.15 ԴՎԱ/2227
ՀՀ կառավարության 2015թ. հուլիսի 2-ի թիվ 766-Ն որոշում

«ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԵՎ
ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ» ՍՊԸ

35.0

«Ալ-ՄԱՍՔԱ» ՍՊԸ

35.3

ՀՀ կառավարության 10/02/11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի բ/ մաս, ՀՀ
կառավարության1հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1163 - Ն որոշ
ՀՀ կառավարության 03.12.2015թ. 1406-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 5րդենթակետի 21-րդ տող
ՀՀ կառ.18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.06.2015թ. թիվ
619-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. թիվ168-Ն որոշման 25-րդ
կետի 6-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 02.07.2015 թ. թիվ766-Ն և 17.09.2015թ թիվ
1074-Ն որոշումներ

«Ագաթ777» ՍՊԸ

35.8

«Ստրոյ Մաստեր Միխայիլ» ՍՊԸ

36.9

«Իմէքս Գրուպ» ՍՊԸ

37.1

«Արգիկ» ԲԲԸ

37.2

ՀՀ կառ. 10.04.14թ. թիվ 402-ն որոշում

«Էրիկ-Շին» ՍՊԸ

38.3

Տ-7-24, Հառիճ-Նահապետավան-Հ-21
ավտոմոբիլային ճանապարհի
(Նահապետավան համայնքի տարածք)
վերանորոգում
շենքերի, շինությունների ընթացիկ
նորոգման աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 02.07.2015 թ. թիվ766-Ն որոշում

«Ախուրյանի Կոոպշին» ՍՊԸ

38.6

ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-րդ
ենթակետի«բ» պարբերություն

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

38.7

Գորիս համայնքի Վանքի թաղամասի
բակերի բարեկարգման և ասֆալտման
շինաշխատանքներ
Լեռնանցք համայնքի համայնքային
կենտրոնի կառուցում

2015 թվականի հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության N766-Ն որոշում

«Ոսմար» ՍՊԸ

38.7

ՀՀ կառ.02.07.15թ թիվ 766-Ն որոշում

«Մ. Սիսակյան» ՍՊԸ

38.9

Գեղարքունիքի
մարզպետարան

Ն.Գետաշենի ոռոգման համակարգի
կառուցման աշխատանք

ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
ՀՀ ՏԿ և ԱԻ նախ.

Կրթական օբյեկտների
հիմնանորոգում

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Տնտեսական ապրանքներ

Շիրակի մարզպետարան

Գյումրի համայնքի Լ. Մադոյան
փողոցի մասնակի վերանորոգում և
սալապատում բնական քարով (Տերյան
փողոցից դեպի նախկին
«Հացընդունման» ձեռնարկություն
Շինարարական աշխատանքներ

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն

Շիրակի մարզպետարան

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
Սյունիքի մարզպետարան

Լոռու մարզպետարան

մասնագիտական ծառայություններ
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Տավուշի մարզպետարան

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն

ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
Լոռու մարզպետարան
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի
կադաստրի պետական
կոմիտե
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Կողբի թիվ 1 դպր վերանորոգ և
Նոյեմբերյանի դպրոց թիվ 42
բազմահարկ շենք տանիքի
վերանորոգում
Ավտոմեքենաների տեխնիկական
սպասարկում և վերանորոգում

ՀՀ Կառավարության 2.07.2015թ թիվ766-Ն

«ԱՍՏՄԱՐՏ» ՍՊԸ

39.0

ՀՀ կառ.30/01/15թ թիվ 105-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 25-րդ
կետի 5-րդ ենթակետի աղյուսակի 27-րդ կետ

«Տոյոտա Երևան» ՍՊԸ

40.0

Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի
տպագրման ծառայություն

ՀՀ կառավարության 30/01/15թ. թիվ 105-Ն որոշ. 25-րդ կետ 5ենթակետ, 5-րդտող

«Արևիկ հրատարակչություն»
ՓԲԸ

40.9

Լեռնապատի մանկապարտեզի շենքի
կառուցում
երկրաբանական ծառայություններ

ՀՀ կառ.02.07.15թ թիվ 766-Ն որոշում

«Ռ. Հովհաննիսյան» ՍՊԸ

41.0

ՀՀ կառավարության 10/02/11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 32-րդ կետի 4- մասի 29-րդ ենթակետ

«Գեոդեզիա և
քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ

41.2

Խոհանոցային ապրանքներ և
պարագաներ

ՀՀ կառ. 10.06.2015թ. թիվ 619-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.02.2011թ.
թիվ168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «բ»
պարբերություն
ՀՀ կառավարության 06.08.2015 թ.-ի N869-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 10.02.2011թ.-ի 168-Ն որոշման կարգի 25-րդ
կետի 6-րդ ենթակետի բ. մաս
ՀՀ Կառ. 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-րդ ենթ. Բ պարբերություն

«ՎԻ ԸՆԴ ԲԻ ՍԹԱՅԼ» ՓԲԸ

41.2

«Օվացիա» Պրոդյուսերական
կենտրոն ՍՊԸ

41.3

Անատոլի Դավթյան

41.9

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

Խոսափողերի և բարձրախոսների
հավաքածուներ

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
Լոռու մարզպետարան

Հողակտորների ձեռքբերում
Օձունի արվեստի դպ, Ալավերդւ բ/շ-ի
տանիքի Արևածագի հ/կենտ և Կարմիր
աղեգու ակումբի վերանորոգում

ՀՀ կառ.02.07.15թ թիվ 766-Ն որոշում

«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ

42.8

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

Ախտահանման, միջատազերծման և
կրծողների վերացման
ծառայություններ

ՀՀ կառ 10.02.11թ. կառ որոշ. 32-րդ կետ 4-րդ ե/կետի աղյոս 20-րդ
տող

«Ախտահանման կենտրոն» ՓԲԸ

43.0

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն

Խմածությունը չափող սարքերի
պահեստամասեր

ՀՀ կառ.30/01/15թ թիվ 105-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 25-րդ
կետի 5-րդ ենթակետի աղյուսակի 27-րդ կետ

«Գվարդիա» ՍՊԸ

43.0

Սյունիքի մարզպետարան

Կապան համայնքի բազմաբնակարան
շենքերի տանիք. վերան. շին. աշխ.

2015 թվականի հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության N766-Ն որոշում

Կապանի «Նորոգշին» ՍՊԸ

43.0

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն

Ծրագրային ապահովման
սպասարկման ծառայություններ

ՀՀ կառ.10/02/11թ թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 32-րդ
կետի 4-րդ ենթակետի աղյուսակի 28-րդ կետ

«ՖՎ&Գ» ՍՊԸ

44.0

Սյունիքի մարզպետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի
Ավանգարդ թաղ. ասֆալտ. շին. աշխ.

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19 - ի N 289-Ն և
սեպտեմբերի 17-ի N 1074-Ն որոշումներ

«Ճանշին-տեխնախ» ՍՊԸ

44.7
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Ճանապարհների վերանորոգման
աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ թիվ 1515-Ն որոշում

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ

45.1

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Սպորտային ապրանքներ և
սպորտային սարքավորումներ

«Մեգասպորտ» ՍՊԸ

45.2

Գեղարքունիքի
մարզպետարան

Ճամբարակ համայնքի
բազմաբնակարան բնակելի շենքերի
տանիքների վերանորոգում
Վաղարշապատ համ թիվ 8 հիմ դպ
առաջին մասնաշենքի տանիքի
վերանորոգ Վաղարշապատ համ
հիվանդանոցի շենքի տանիքի
վերանորոգում
Ֆենիլալանին չպարունակող
մանկական կեր

ՀՀ կառ.18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.06.2015թ. թիվ
619-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. թիվ168-Ն որոշման 25-րդ
կետի 6-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառավարութթյան 2015թ օգոստոսի 6-ի թիվ 898-Ն որոշում

«Շինարար-10» ՍՊԸ

46.5

ՀՀ կառավարության 2015թ. հուլիսի 2-ի 766-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 168-ն որուշման 25-ի 6-րդենթակետի բ
պարբերության

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ

46.8

ՀՀ կառավարության 18.06.15թ. թիվ 669-Ա որոշում

«ԿՈՍՄՈՖԱՐՄ» ՍՊԸ

47.4

Արմավիրի մարզպետարան

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

Սննդամթերք

ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի
6-րդ ենթակետի բ. մաս

«էլիտ Պրոդ» ՍՊԸ

48.2

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

Ինքնաթիռների պահպանման
ծառայություններ

«Ռադար-Ավիա» ՓԲԸ

48.5

ՀՀ ԿԱ միջուկային
անվտանգության
կարգավորման պետական
կոմիտե
ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

Գիտահետազոտական
ծառայություններ

ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի
5-րդ ենթակետի 24-րդ տող Հիմքը` ՀՀ ՊՆ ԴՎԱ/1314 09.06.15թ.
գրությունը
ՀՀ կառ. 18.12.14թ. թիվ 1515-Ն որոշման և ՀՀ կառ. 10.02.11թ. թիվ
168-Ն որոշմամբ հաստ. կարգի 32-րդ կետի 4-րդ ենթ. 29-րդ տող

48.6

Հրանթ Մաթևոսյան մշակ. կենտրոնի
շինարարության աշխատանքներ

25.09.15թ. ՀՀ կառավարության թիվ 1082-Ն որոշում

«Միջուկային և ռադիացիոն
անվտանգության
դիտատեխնիկական կենտրոն»
ՓԲԸ
«Հորիզոն-95» ՍՊԸ

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 20-ի 5-ի1-ի և ՀՀ կառ. 168-Ն 25-րդ 5րդի 27-րդ տող. Մուտքագրվում է կրկին անգամհիմք գրութ.
04.08.15թ ԴՎԱ/1847
ՀՀ կառավարության 16.04.2015թ. թիվ 406-Ն որոշում

«Կամազ-Արմենիա» ՓԲԸ

50.0

ՀՀ տրանսպորտի եվ կապի
նախարարություն

ավտոմեխանիկայի երաշխիքային և
ետերաշխիքային սպասարկման
ծառայություն
Մակերևույթային աշխատանքներ
ճանապարհների համար

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ

51.0

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

Սարյանի տուն-թանգարանի
վերակառուցում

ՀՀ կառավարության 18.06.2015թ. թիվ 668-Ն որոշում,
պատվիրատու ԾԻԳԿանխավճ.փոխ., պատվ. ԾԻԳ կանխ. փոխ.

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ

51.5

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

տպագրական և առաքման
ծառայություններ

ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 30-Ի
N105-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-Ի 25-ՐԴ ԿԵՏԻ 5-ՐԴ ԵՆԹԱԿԵՏ

«Զանգակ-97» ՍՊԸ

52.0

ՀՀ քննչական կոմիտե

Ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 18.06.15թ. թիվ 647-Ն որոշում

«Ագաթ777» ՍՊԸ

52.6
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Լոռու մարզպետարան

Վանաձոր քաղաքի Խնձորուտ-Բազում
թաղամասին ճանապարհի
վերանորոգում
Ծրագրային ապահովման
մատակարարում

ՀՀ կառավ. 25.10.15թ. N1082-Ն որոշում

«Լոռի ՃՇՇ» ՓԲԸ

52.7

ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 32-րդ հոդվածի 4-րդ կետի աղյուսակի 28 կետ

«ԼՍՈՖՏ» ՍՊԸ

53.5

Արարատի մարզպետարան

Ճանապարհների վերանորոգման
աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ թիվ 1515-Ն որոշում

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ

53.8

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն
Սյունիքի մարզպետարան

տպագրական ծառայություն

ՀՀ կառ. 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 29-րդ տող

«Հենակետ» ՓԲԸ

54.0

2015 թվականի հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության N766-Ն որոշում

«Ոսմար» ՍՊԸ

54.7

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Գորիս համայնքի Վ. Մամիկոնյան
թաղամասի բարեկարգման և
ասֆալտման շինաշխատանքներ
Խոհանոցային ապրանքներ և
պարագաներ

«ՎԻ ԸՆԴ ԲԻ ՍԹԱՅԼ» ՓԲԸ

56.1

Գեղարքունիքի
մարզպետարան

Սևան քաղաքի թիվ 1 հիմնական
դպրոցի վերանորոգում

ՀՀ կառ. 10.06.2015թ. թիվ 619-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.02.2011թ.
թիվ168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «բ»
պարբերություն
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 26.03.2015Թ ԹԻՎ 294-Ն և 18.08.2015Թ
ԹԻՎ 957-Ն որոշումներ

«Նիկ Դավ Գրուպ» ԲԲԸ

56.2

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության ջրային
տնտեսության պետական
կոմիտե «Ջրային
տնտեսության ԾԻԳ»
Արարատի մարզպետարան

Շենքերի շինությունների կապիտալ
վերանորոգում

ՀՀ կառավարության 30.01.2015թ. N 182-Ն

«Եղվարդշին» ԲԲԸ

56.4

Այլ շենքերի, շինությունների
հիմնանորոգում
երկրաբանական ծառայություններ

ՀՀ կառավարության 02.07.2015թ թիվ 766-Ն որոշում

«Բերմա» ՓԲԸ

56.9

ՀՀ կառավարության 10/02/11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 32-րդ կետի 4- մասի 29-րդ ենթակետ

«Գեոդեզիա և
քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ

57.1

Հիմնանորոգման շարունակական
աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 13.08.15թ. թիվ 618-Ն որոշում

«Ագաթ777» ՍՊԸ

57.7

վերակառուցման աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 18,12,2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

58.1

Աբոցյանի N2 դպրոցի հիմնանորոգում
Մարտունու Մամիկոնյան փող.
ասֆալտապ. աշխատանքներ
Մեծամոր համայնքի
բազմաբնակարան բնակելի շենքերի
տանիքների վերանորոգում Մրգաշատ
համայնքի թիվ 2 միջն դպր շենքերի
տանիքների վերանորոգում

ՀՀ կառավարության 06.08.2015 թվականի N907-Ն որոշում
ՀՀ Կառավարության 2015թ. հուլիսի 2-ի թիվ 766-Ն որոշում

«Մասիս» ԱԿ
«Կապավոր» ՍՊԸ

58.5
59.3

ՀՀ կառավարության 2015թ. հուլիսի 2-ի 766-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 168-ն որուշման 25-ի 6-րդ ենթակետի բ
պարբերության

«Սյունիք» ՍՊԸ

61.7

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի
կադաստրի պետական
կոմիտե
ՀՀ քննչական կոմիտե

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
Կոտայքի մարզպետարան
Գեղարքունիքի
մարզպետարան
Արմավիրի մարզպետարան
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Հ ան ր այ ի ն գ ն ո ւ մ ն ե ր ի տե ղ ե կ ագ ի ր , թո ղ ար կ ո ւ մ III
ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

Երևանի թիվ 22 հիմն. դպրոցի
հիմնանորոգում

18.06.2015թ. N673-Ն ՀՀ կառավարության որոշում25.09.2015թ.
N1082-Ն ՀՀ կառավարության որոշում/գնման ձևի փոփ/

«ՎԱԱՄ» ՍՊԸ

62.0

Լոռու մարզպետարան

Սպիտակի Տեր Սիմոնյան փող
ասֆալտապատում
Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի
տպագրման ծառայություն

ՀՀ կառ.25.09.15թ թիվ 1082-Ն որոշում

«Արգիշտի-1» ՍՊԸ

62.0

ՀՀ կառավարության 30/01/15թ. թիվ 105-Ն որոշ. 25-րդ կետ 5ենթակետ, 5-րդտող

«Էդիտ Պրինտ» ՍՊԸ

63.1

երկրաբանական ծառայություններ

ՀՀ կառավարության 10/02/11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 32-րդ կետի 4- մասի 29-րդ ենթակետ

«Գեոդեզիա և
քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ

64.1

Ծրագրային ապահովման
մատակարարում

ՀՀ կառ.10/02/11թ թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 32-րդ
կետի 4-րդ ենթակետի աղյուսակի 28-րդ կետ

65.0

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

Վարժասարքերի նորոգման
ծառայություններ

ՀՀ կառավարության. 10.02.2011թ. N168-Ն որոշման 25-րդ կետի 5րդ ենթակետի աղյուսակի 5-րդ տող

«Էլեկտրոնային կառավարման
ենթակռուցվածքների ներդրման
գրասենյակ» ՓԲԸ
«Ռադվան տեխնոլոգիա» ՍՊԸ

Արարատի մարզպետարան

Հակակարկտային կայանների ձեռք
բերում
երկրաբանական ծառայություններ

ՀՀ կառավարության 02.07.2015թ թիվ 766-Ն որոշում

«Բարվա» ՍՊԸ

66.2

ՀՀ կառավարության 10/02/11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 32-րդ կետի 4- մասի 29-րդ ենթակետ

«Գեոդեզիա և
քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ

68.9

Հիվանդանոցային բուժօգնություն

ՀՀ կառ 168-ն որոծման 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 18-րդ մաս

«Արթմեդ» վերականգնողական
կենտրոն ՓԲԸ

70.1

երկրաբանական ծառայություններ

ՀՀ կառավարության 10/02/11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 32-րդ կետի 4- մասի 29-րդ ենթակետ

«Գեոդեզիա և
քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ

71.5

Արմավիր համ բազմաբնակ բնակելի
շենքերի տանիքների վերանորոգում
Վաղարշապատ համ բազմաբնակ
բնակելի շենքերի տանիքների
վերանորոգում
Պարբերական հրապարակումներ

ՀՀ կառավարության 2015թ. հուլիսի 2-ի 766-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 168-ն որուշման 25-ի 6-րդ ենթակետի բ
պարբերության

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ

73.4

ՀՀ կառավարության 10/02/11թ թիվ 168-Ն որոշ. 32-րդ կետ 4-րդ
ենթակետ, 8-րդ տող

«Կրթության ազգային
ինստիտուտ» ՓԲԸ

74.2

ՀՀ Սյունիքի մարզի ք. Մեղրիի թիվ 1
դպրոցի հիմնանոր. շին. աշխ.

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 26 - ի N 294-Ն և
սեպտեմբերի 17-ի N 1074-Ն որոշումներ

«Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ

74.3

ՀՀ Սյունիքի մարզի ք. Ագարակի
դպրոցի նոր ուսումն. մասնաշ. կառուց.
շին. աշխ.

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 26 - ի N 294-Ն և
սեպտեմբերի 17-ի N 1074-Ն որոշումներ

«Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ

74.3

ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի
կադաստրի պետական
կոմիտե
ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն

ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի
կադաստրի պետական
կոմիտե
ՀՀ աշխ. և սոց. հարցերի
նախարարություն
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի
կադաստրի պետական
կոմիտե
Արմավիրի մարզպետարան

ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
Սյունիքի մարզպետարան

Սյունիքի մարզպետարան
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65.7

Հ ան ր այ ի ն գ ն ո ւ մ ն ե ր ի տե ղ ե կ ագ ի ր , թո ղ ար կ ո ւ մ III
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

հիգիենայի հետ կապված
ծառայություններ

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Եկամտային հարկի և սոցիալական
վճարի անձնավորված հաշվառման
համակարգի սպասարկում
Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի
տպագրման ծառայություն

ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
ՀՀ ԿԱ պետական գույքի
կառավարման վարչություն

անշարժ գույքի վարձակալություն

Շիրակի մարզպետարան

Գյումրի համայնքի Ռուսթավելի
փողոցի մասնակի վերանորոգում

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

ՀՀ քննչական կոմիտե
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա
127/21հասցեում գտնվող անշարժ
գույքի վարձակալության
ծառայություն
Արաքս համայնքի /Արմավ տարած /
միջն դպր լոկալ ջեռուցման համակ
կառուց, Զարթոնք համայնքի միջն դպր
լոկալ ջեռուցման համակ կառուց,
Հուշակերտ համ մենտ
Վերակառուցման աշխատանքներ
Փորձաքննությունների
ծառայություններ

Արմավիրի մարզպետարան

Շինարարական աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

Աուդիտորական ծառայություններ

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Կապալային աշխատանքներ

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Հողերի գնման ծառայություններ

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

Զանազան կահույք

Արմավիրի մարզպետարան

ՀՀ կառավարության 18.12.14թ, թիվ 1515-Ն որոշում և ՀՀ
կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշման 32 կետ 4
ենթակետ 20տող
ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 32-րդ կետի
4-րդ մասի 28-րդ ենթակետ

«Ախտահանման կենտրոն» ՓԲԸ

74.8

«Այյունեթվորքս» ՍՊԸ

75.8

ՀՀ կառավարության 30/01/15թ. թիվ 105-Ն որոշ. 25-րդ կետ 5ենթակետ, 5-րդտող

«ՄԱՆՄԱՐ» ՓԲԸ

78.0

ՀՀ կառավարության 25.09.2008թ. թիվ 1151-Ա , 18.12.2014թ.
թիվ1515-Ն որոշում և 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ
հաստատված կարգի 32-րդ կետի 4-րդենթակետի աղյուսակի 17րդ կ
ՀՀ կառավարության 02.07.2015 թ. թիվ766-Ն որոշում

«Էրեբունի-Պլազա» ՍՊԸ

79.3

«Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ

80.0

ՀՀ Կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4րդ ենթակետի աղյուսակի 17-րդ տող

Շողերինա Մկրտչյան

81.2

ՀՀ կառավարության 2015թ. հուլիսի 2-ի 766-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 168-ն որուշման 25-ի 6-րդ ենթակետի բ
պարբերության

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ

89.8

25.06.2015թ. թիվ 710-Ն ՀՀ Կառ. որոշում
ՀՀ կառավարության 08.10.2015թ. 1137-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-րդ
մասի բ ենթակետ
ՀՀ կառավարության 2015թ. օգոստոսի 18-ի 957-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 168-ն որուշման 25-ի 6-րդենթակետի բ
պարբերության
ՀՀ կառավարության 13.08.2015 թ. N922-Ն, 22.10.2015թ. N1254-Ն,
26.11.2015թ. N1373-Ն և 17.12.2015թ. N1464-Ն որոշումներ

«Ագաթ777» ՍՊԸ
«ՀՀ փորձագիտական կենտրոն»
ՊՈԱԿ

90.4
90.4

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ

93.0

Դելոյթ ընդ Տուշ ՍիԱյԷս, ԶԱՕ

93.3

ՀՀ Կառավարության 18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում և ՀՀ
կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդկետի 6-րդ
ենթակետի բ պարբերություն
ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 5-րդ
ենթակետով հաստատված աղյուսակի 5-րդ տող

«Ֆիլիշին» ՍՊԸ

94.1

Արմեն Դավթյան

94.3

ՀՀ կառավարության 25.06.2015թ. N 715-Ն որոշում

«Իմանի Հոլդինգ» ՍՊԸ

98.0
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ՀՀ տրանսպորտի եվ կապի
նախարարություն

Հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 18.06.2015թ. թիվ 716-Ն որոշում

«Վայքի ՃՇՇ» ՓԲԸ

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

շենքերի, շինությունների ընթացիկ
նորոգման աշխատանքներ

ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-րդ
ենթակետի«բ» պարբերություն

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

100.6

ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
Գեղարքունիքի
մարզպետարան

Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի
տպագրման ծառայություն

ՀՀ կառավարության 30/01/15թ. թիվ 105-Ն որոշ. 25-րդ կետ 5ենթակետ, 5-րդտող

Հայաստանի Շախմատի
Ակադեմիա հիմնադրամ

100.9

Սևան քաղաքի Նաիրյան փողոցի
ասֆալտապատման աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 2015թ. օգոստոսի 2-ի թիվ 766-Ն որոշում

«Ավտոճանապարհային
մեքենաներ» ՓԲԸ

102.8

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

Շինարարական աշխատանքներ

Պատվիրատուն որոշում է աշխատանքների լրացուցիչ գնում
կատարել նույն անձից

«Երևանի տնաշինական
կոմբինատ» ՓԲԸ

104.7

ՀՀ աշխ. եվ սոց. հարցերի
նախարարություն

Հիվանդանոցային բուժօգնություն

ՀՀ կառ 168-ն որոծման 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 18-րդ մաս

«Արթմեդ» վերականգնողական
կենտրոն ՓԲԸ

111.4

ՀՀ քննչական կոմիտե

Վերակառուցման աշխատանքներ

18.06.2015թ. թիվ 647-Ն ՀՀ Կառավ. որոշում

«Ագաթ777» ՍՊԸ

121.2

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

Հանդերձանք և անկողնային
պարագաներ

«Աջակցություն
դատապարտյալին» հիմնադրամ

122.4

Արմավիրի մարզպետարան

Շինարարական աշխատանքներ

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ

122.7

ՀՀ ԿԱ պետական գույքի
կառավարման վարչություն

անշարժ գույքի վարձակալություն

«Հանարդնախագիծ» ԲԲԸ

123.8

ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի
տպագրման ծառայություն

Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետ,
ՀՀ կառավարության 10/02/11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի աղյ
ՀՀ կառավարության 2015թ. օգոստոսի 18-ի 957-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 168-ն որուշման 25-ի 6-րդենթակետի բ
պարբերության
ՀՀ կառավարության 04.06.14թ. թիվ 596-Ն 15.01.15թ. թիվ12-Ն և
18.12.14թ. թիվ1515-Ն որոշումները և 10.02.11թ. թիվ 168-Ն
որոշմամբ հաստատված կարգի 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի ա
ՀՀ կառավարության 30/01/15թ. թիվ 105-Ն որոշ. 25-րդ կետ 5ենթակետ, 5-րդտող

«ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ»

126.9

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

133.5

Կոտայքի մարզպետարան

Հրազդան, Չարենցավան,
Բյուրեղավան և Առինջ համայնքների
ներհամայնքային ասֆալտ
«Աբովյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸի շենքի հիմնանորոգում

ՀՀ կառավարության 02.07.2015թ. թիվ 733-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ Կառավարության 02 հուլիսի 2015 թվականի 766-Ն որոշում

«Բալահովիտ-1» ՍՊԸ

136.9

ՀՀ Կառավարության 02 հուլիսի 2015 թվականի 766-Ն որոշում

«Վ. Վարդանյան» ՍՊԸ

139.4

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 4-ի «Գնումների
գործընթացը կազմակերպելու մասին» N 1350-Ա որոշում

«ՎԵԿՍ» ՍՊԸ

140.2

Կոտայքի մարզպետարան

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

վերակառուցման աշխատանքներ

Այլ շենքերի, շինությունների
հիմնանորոգում
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Հ ան ր այ ի ն գ ն ո ւ մ ն ե ր ի տե ղ ե կ ագ ի ր , թո ղ ար կ ո ւ մ III
Լոռու մարզպետարան

Կաթնաջուր-Շիրակամուտ ճան.
ասֆալտապատում
Գույքի մատակարարում

ՀՀ կառ.25.09.15թ թիվ 1082-Ն որոշում

«Արգիշտի-1» ՍՊԸ

143.8

ՀՀ կառ. 18.06.2015թ. թիվ 659-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 17.12.2015թ. թիվ
1476-Ա որոշում, պաշտոնական ստացում՝ 22.12.2015թ.

«Վալենսիա ՀՁ» ՍՊԸ

145.3

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

փորձաքննությունների
ծառայություններ

ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. 1515-Ն որոշում

«ՀՀ փորձագիտական կենտրոն»
ՊՈԱԿ

145.6

Վայոց ձորի
մարզպետարան
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

վերակառուցման աշխատանքներ

ՀՀ կառ 18.06.2015թ թիվ 673-Ն որոշում, ՀՀ Կառ 17.09.2015թ թիվ
1074-Ն որոշում փոփոխ.
ՀՀ կառ. 18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. թիվ
168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի«բ» պարբերություն

«Նոր Էներջի» ՍՊԸ

149.2

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

160.0

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն

Ավտոմեքենաների տեխնիկական
սպասարկում և վերանորոգում

ՀՀ կառ.10/02/11թ թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 32-րդ
կետի 4-րդ ենթակետի աղյուսակի 28-րդ կետ

«Տոյոտա Երևան» ՍՊԸ

191.5

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

վերակառուցման աշխատանքներ

ՀՀ կառ. 18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. թիվ
168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի«բ» պարբերություն

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

203.6

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

վերակառուցման աշխատանքներ

ՀՀ կառ. 18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. թիվ
168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի«բ» պարբերություն

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

215.5

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

Ինսուլին

«Մ.Լ.Ն. ՖԱՐՄ» ՍՊԸ

225.5

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Զանազան կահույք

«ՎԻ ԸՆԴ ԲԻ ՍԹԱՅԼ» ՓԲԸ

249.9

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
ՀՀ կրթության եւ
գիտության
նախարարություն
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

այլ շենքերի, շինությունների
հիմնանորոգում
Շինարարական աշխատանքներ
Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի
տպագրման ծառայություն

ՀՀ կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 3-րդ կետ և ՀՀ կառավարության 16.07.15թ. թիվ 792-Ն
որոշում
ՀՀ կառ. 10.06.2015թ. թիվ 619-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 10.02.2011թ.
թիվ168-Նորոշման 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «բ»
պարբերություն
10.03.2015թ. ՀՀ կառավարության N329-Ն որոշում

«Երևանշին» ՍՊԸ

264.3

ՀՀ կառ.19/11/15թ թիվ 1351-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 30/01/15թ. թիվ 105-Ն որոշ. 25-րդ կետ 5ենթակետ, 5-րդտող

«ԳՈՀԱՐԻԿ» ՍՊԸ
«ՄԱՆՄԱՐ» ՓԲԸ

272.0
284.3

Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի
տպագրման ծառայություն

ՀՀ կառավարության 30/01/15թ. թիվ 105-Ն որոշ. 25-րդ կետ 5ենթակետ, 5-րդտող

«Զանգակ-97» ՍՊԸ

307.9

Պարբերական հրապարակումներ

ՀՀ 2015թ բյուջեյի մասին օրենք, ՀՀ կառավարության 05.02.2015թ.
74-Ա որոշում

«Պաշտոնական տեղեկագիր»
ՓԲԸ

314.0

ՀՀ աշխ. և սոց. հարցերի
նախարարություն

սոցիալական պաշտպանության
ոլորտի տեղեկատվական համակարգի
սպասարկման, շահագործման և

ՀՀ կառ. 168-ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետ/ՀՀ տնտ. մրց.
հանձնաժ-ի 22.09.10թ-ի թիվ 247-ա որոշում

«Նորք» ՏՎԿ» ՓԲԸ

317.7

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն «ՔԾԻԳ»

վերակառուցման աշխատանքներ
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տեղեկատվության տրամադրում

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

շենքերի, շինությունների ընթացիկ
նորոգման աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի
6-րդ ենթակետի բ/ պարբերություն

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

338.6

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

Հատուկ ծառայողների
վերապատրաստման և հատուկ
ուսուցման ծառայություններ
Հաց և մակարոնեղեն

ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. 1515-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ
մասի 29-րդ կետ, ՀՀ կառավարության19.02.2015թ. 126-Ն որոշում
Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետ,
ՀՀ կառավարության 10/02/11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի աղյ
ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 32-րդ կետի
4-րդ մասի 28-րդ ենթակետ

«ՀՀ արդարադատ ԱՆ
իրավաբանական ինստիտուտ»
ՊՈԱԿ
«Աջակցություն
դատապարտյալին» հիմնադրամ

344.3

«Արեմպա Ինթերնեշնլ» ՍՊԸ
ՖԶԵ

350.0

ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 19.11.2014թ. թիվ 1306-Ն, ՀՀ կառ. 10.06.2015թ.
թիվ 619-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում, ՀՀ կառ.
10.06.2015թ. թիվ 619-Ն որոշում
Գնման ձևն ընտրվել է հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության
18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշումը և ՀՀ կառավարության
10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշմորոշման 25-րդ կետի 6ՀՀ կառավարության 10.10.13թ. թիվ 1108-Ն որոշում և ՀՀ
կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 5-րդ
ենթակետի բ պարբերություն
ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. թիվ-1515-Ն որոշում, ՀՀ կառ.
10.06.2015թ. թիվ 619-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության. 10.02.2011թ. N168-Ն որոշման 25-րդ կետի 5րդ ենթակետի աղյուսակի 5-րդ տող

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

367.6

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

419.3

«Ֆիլիշին» ՍՊԸ

435.3

ՆովոՆորդիսկ Ա/Ս
(Ղազախստան)

478.0

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

486.3

«Ռադվան տեխնոլոգիա» ՍՊԸ

580.0

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

345.2

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

ռենտգեն սարքերի վերանորոգման և
պահպանման ծառայություններ

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

վերակառուցման աշխատանքներ

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

վերակառուցման աշխատանքներ

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

դեղեր-ինսուլին

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

վերակառուցման աշխատանքներ

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

Գույքի մատակարարում

ՀՀ կառավարության 18.06.2015թ. թիվ 659-Ն որոշում,
Պատվիրատու ԾԻԳ

«Գոլդեն Փելիս» Հյուրանոց» ՍՊԸ

606.1

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

վերակառուցման աշխատանքներ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

646.2

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

վերակառուցման աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. թիվ-1515-Ն որոշում

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

807.9

Շինարարարական աշխատանքներ

Վարժասարքեր

38

Հ ան ր այ ի ն գ ն ո ւ մ ն ե ր ի տե ղ ե կ ագ ի ր , թո ղ ար կ ո ւ մ III
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

շենքերի, շինությունների ընթացիկ
նորոգման աշխատանքներ

ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6-րդ
ենթակետի«բ» պարբերություն

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

854.5

Տավուշի մարզպետարան

Ճանապարհների վերանորոգման
աշխատանքներ

ՀՀ կառավարության 23.07.2015թ. թիվ 796-Ն որոշում/ փոփ ՀՀ
կառավարության 18.08.2015թ թիվ911-Ն որոշում/

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

934.3

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

հիգիենայի հետ կապված
ծառայություններ

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ

1216.0

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

վերակառուցման աշխատանքներ

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

1568.0

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

հիգիենայի հետ կապված
ծառայություններ

«Հիվանդությունների վերահսկ և
կանխարգ ազգ կենտրոն» ՓԲԸ

3220.8

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Ծրագրային ապահովման
մատակարարում

ՀՀ կառավարության 18.12.14թ. թիվ 1430-Ա որոշում, ՀՀ
կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 32-րդ կետի 5-րդ ենթակետի բ. պարբերություն
ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. թիվ 1515-Ն որոշում, ՀՀ
կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 6րդ ենթակետի բ/ պարբերություն, ՀՀ կառ. 10.06.2015թ. թ
ՀՀ կառավարության 18.12.14թ, թիվ 1515-Ն որոշում և ՀՀ
կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշման 32 կետ 4
ենթակետ 20տող
ՀՀ կառ. 19.11.2014թ. թիվ 1316-Ն որոշում, ՀՀ կառ. 13.08.2015թ. թիվ
944-Ն որոշում

Ընդամենը նշվածը
Նշվածը ընդհանուրի
նկատմամբ

39

«Այյունեթվորքս» ՍՊԸ

3283.6

204
4.7%

29253
83%

Հ ան ր այ ի ն գ ն ո ւ մ ն ե ր ի տե ղ ե կ ագ ի ր , թո ղ ար կ ո ւ մ III

Հավելված 4. Այլընտրանքի առկայության պարագայում 20 մլն դրամի սահմանաչափը գերազանցող այլ ոչ մրցակցային
ձեռքբերումները 2016թ հունվար-հունիսին
Պատվիրատու

Ծախսային ուղղություն

Մեկ անձի հիմքը

Ընտրված
մատակարարը

Պայմանագրային
գինը, մլն դրամ

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

Վարժասարքեր

ՀՀ կառավարության. 10.02.2011թ. N168-Ն որոշման
25-րդ կետի 5-րդ ենթակետի աղյուսակի 5-րդ տող

«ՌԱԴՎԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ՍՊԸ

675

ՀՀ աշխ. և սոց.
հարցերի
նախարարություն

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի
տեղեկատվական համակարգի սպասարկման,
շահագործման և տեղեկատվության տրամադրման
ծառայություններ
ռենտգեն սարքերի վերանորոգման և պահպանման
ծառայություններ

ՀՀ կառավարության 168Ն որոշման 25-րդ կետի 5-ի 5րդ ենթակետ

«ՆՈՐՔ» ՏՎԿ ՓԲԸ

319

ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման
25-րդ կետի 5-րդ մասի 27-րդ ենթակետ

«Արեմպա Ինթերնեշնլ»
ՍՊԸ ՖԶԵ

234

ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն

անասնաբուժության մեջ կիրառվող
պատվաստանյութեր

ՀՀ կառ. 10/02/11 թ թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 25-րդ կետ 6-րդ ենթ բ. պարբ. և ՀՀ կառ. 2016 թ.
հունվարի 14-ի թիվ 12-Ն որոշում

184.8

ՀՀ աշխ. և սոց.
հարցերի
նախարարություն
ՀՀ
արդարադատության
նախարարություն

Հիվանդանոցային ծառայություններ

ՀՀ կառ. 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի
18-րդ մաս

1-ին տեսակի ցորենի հաց

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի
անձնավորված հաշվառման համակարգի
ծառայությունների ձեռքբերում
անասնաբուժության մեջ կիրառվող
պատվաստանյութեր

Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ
մասի 1-ին կետ, ՀՀ կառավարության 30/01/15թ. թիվ
168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 25-րդ կետի 5րդ ենթակետի աղյ
Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 25րդ կետի 5-րդ մասին 27-րդ ենթակետ

«Կենդանիների
առողջության
պահպանման ֆեդերալ
կենտրոն» ՖՊԲԿ
«Արթմեդ»
վերականգնողական
կենտրոն ՓԲԸ
«Աջակցություն
դատապարտյալին»
հիմնադրամ
«ԱՅՅՈՒՆԵԹՎՈՐՔՍ»
ՍՊԸ

75.8

«Կենդանիների
առողջության
պահպանման ֆեդերալ
կենտրոն» ՖՊԲԿ
«Արթմեդ»
վերականգնողական
կենտրոն ՓԲԸ
«Միջուկային և
ռադիացիոն անվտանգ
գիտատեխնիկ
կենտրոն» ՓԲԸ

70.7

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն
ՀՀ աշխ. և սոց.
հարցերի
նախարարություն
ՀՀ ԿԱ միջուկային
անվտանգության
կարգավորման
պետական կոմիտե

ՀՀ կառ. 10/02/11 թ թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 25-րդ կետ 6-րդ ենթ բ. պարբ. և ՀՀ կառ. 2016 թ.
մարտի 3-ի թիվ 246-Ն որոշում

Հիվանդանոցային ծառայություններ

ՀՀ կառ. 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի
18-րդ մաս

Գիտահետազոտական ծառայություններ

ՀՀ կառ. 24.12.15թ. թիվ 1555-Ն որոշման, ՀՀ կառ.
10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստ. կարգի 25-րդ
կետի 5-րդենթ. 5-րդ կետ և ՀՀ կառ. 12.07.01թ թիվ 640
որոշմամբ հաստ. կարգի 5
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111.3

76.9

70.1

67.8
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ՀՀ ԿԱ
ոստիկանություն

Ծրագրային ապահովման մատակարարում

ՀՀ
արդարադատության
նախարարություն

1-ին տեսակի ցորենի հաց

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

ԳԳՕ ծրագրային համակարգի
սպասարկմանծառայություններ

ՀՀ աշխ. և սոց.
հարցերի
նախարարություն

Հանրությանը իրազեկման ծառայություններ

ՀՀ կառ. 168-Ն որոշման 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետ 5րդ կետ և ՀՀ կառ. 28.07.2011թ. 1059-Ն որոշման 12,13րդ կետեր

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

Կոմուտացիոն սարք

ՀՀ կառ. 10.02.11թ. N168-Ն որոշման 25-րդ կետի 5-րդ
ենթակետի աղյուսակի 5-րտ տող

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

ինքնաթիռների պահպանման ծառայություն

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր
ոստիկանություն
ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն

Ծրագրային ապահովման սպասարկման
ծառայություններ

ՀՀ աշխ. և սոց.
հարցերի
նախարարություն
ՀՀ աշխ. և սոց.
հարցերի
նախարարություն
Ընդամենը նշվածը

վիճակագրական ծառայություններ

ՀՀ կառ.30/01/15թ թիվ 105-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետի աղյուսակի 27-րդ
կետ
Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ
մասի 1-ին կետ, ՀՀ կառավարության 30/01/15թ. թիվ
168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 25-րդ կետի 5րդ ենթակետի աղյ
Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 25րդ կետի 5-րդմասի 27-րդ ենթակետ

«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ

65.0

«Աջակցություն
դատապարտյալին»
հիմնադրամ

54.7

«ԼՍՈՖՏ» ՍՊԸ

53.5

«ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
«ՍԱՏՈՒՐՆ-ԱԿԻԱ»
ՓԲԸ

53.4

ՀՀ կառավարության 30.01.2015թ թիվ 105 Ն որոշման
25-րդ կետի 5-րդ ենթակետի 24-րդ տող

«ՌԱԴԱՐ- ԱՎԻԱ» ՓԲԸ

49.9

ՀՀ կառ.30/01/15թ թիվ 105-Ն որոշմամբ հաստատված
կարգի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետի աղյուսակի 27-րդ
կետ
ՀՀ կառավարության 24.12.15թ. թիվ 1555-Ն որոշում և
ՀՀ կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ
հաստատված կարգի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետի 5րդ տող

«ՖՎ&Գ» ՍՊԸ

44.0

«ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ
Ս.ԱՎԴԱԼԲԵԿՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱ
Ն ԱԶԳԱՅԻՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ
«Կրտսեր Ալեքսանյան և
որդիներ» ՍՊԸ

36

Ծրագրային ապահովման սպասարկման
ծառայություններ

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների
մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ 142-Ն) 8-րդ հոդվածի 1-ին կետ

Ծրագրային ապահովման սպասարկման
ծառայություններ

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների
մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ 142-Ն) 8-րդ հոդվածի 1-ին կետ

Նշվածի
մասնաբաժինը

41

50.7

21.0

«ՍԻՍՏԵՄ ՎԵՅ» ՍՊԸ

21.0

20

2335

1.5

15.7
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Պատվ ի ր ատո ւ

Ազ գ այ ի ն Ան վ տան գ ո ւ թյ ան
Խո ր հ ո ւ ր դ

Ար ագ ած ո տն ի մ ար զ պե տար ան

Ար ար ատի մ ար զ պե տար ան

Ար մ ավ ի ր ի մ ար զ պե տար ան

Գ ե ղ ար ք ո ւ ն ի ք ի մ ար զ պե տար ան

Լ ո ռ ո ւ մ ար զ պե տար ան
Կ ո տայ ք ի մ ար զ պե տար ան

Մե կ ան ձ ի
հ ի մքով
պայ մ ան ագ ր ե ր ի
ար ժ ե ք ը , դ ր ամ

22,982,878

26,421,200

138,023,766

25,562,320

36,747,375

43,192,978

38,266,028

Հ այ աս տան ի հ ան ր այ ի ն
հ ե ռ ո ւ ս տառ ադ ի ո ը ն կ ե ր ո ւ թյ ո ւ ն

8,081,258

Հ ե ռ ո ւ ս տատե ս ո ւ թյ ան ե վ
ռ ադ ի ո յ ի ազ գ այ ի ն հ ան ձ ն աժ ո ղ ո վ

15,506,890

Հ Հ Ազ գ այ ի ն ժ ո ղ ո վ

221,062,830

Հ Հ ազ գ այ ի ն վ ի ճ ակ ագ ր ակ ան
ծ առ այ ո ւ թյ ո ւ ն

85,824,316

Հ Հ աշ խատան ք ի ե վ ս ո ց ի ալ ակ ան
հ ար ց ե ր ի ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

4,350,097,079

Հ Հ առ ո ղ ջ ապահ ո ւ թյ ան
ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

70,903,891,024

Հ Հ ար դ ար ադ ատո ւ թյ ան
ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

1,299,988,244

Մե կ ան ձ ի
հ ի մքով
պայ մ ան ագ ր ե ր ի
ք ան ակ ը , հ ատ

այ լ ը ն տր ան ք ի
բ աց ակ այ ո ւ թյ ամ բ
պայ մ ան ավ ո ր վ ած Մե կ
ան ձ ի հ ի մ ք ո վ
պայ մ ան ագ ր ե ր ի ար ժ ե ք ը ,
դ ր ամ

այ լ ը ն տր ան ք ի
բ աց ակ այ ո ւ թյ ամ բ
պայ մ ան ավ ո ր վ ած
Մե կ ան ձ ի հ ի մ ք ո վ
պայ մ ան ագ ր ե ր ի
ք ան ակ ը , հ ատ

Մե կ ան ձ ի հ ի մ ք ո վ ո չ
օ բ յ ե կ տի վ
պայ մ ան ագ ր ե ր ի
ար ժ ե ք ը , դ ր ամ

Պայ մ ան ագ ր ե ր ի
ար ժ ե ք ը , դ ր ամ

Մե կ ան ձ ի
հ ի մքով ո չ
օ բ յ ե կ տի վ
պայ մ ան ագ ր ե ր ի
ք ան ակ ը , հ ատ

Խո շ ո ր ագ ո ւ յ ն ո չ
օ բ յ ե կ տի վ պայ մ ան ագ ր ո վ
հ աղ թո ղ ը

15

18,837,200

5

4,145,678

10

«Տ ո յ ո տա Ե ր և ան » Ս ՊԸ

22

22,325,900

8

4,095,300

14

«Տ ՈՒ Ր Բ ՈԼ ԱՅ Ն» Ս ՊԸ

39

25,576,824

9

112,446,942

30

«ԱՐ Տ ՊԼ ԱՍ » Ս ՊԸ

25

21,295,600

12

4,266,720

13

Ս ե ր յ ո ժ ա Մկ ր տչ յ ան ԱՁ

24

33,494,400

15

3,252,975

9

«Տ ո յ ո տա Ե ր և ան » Ս ՊԸ

38

37,568,900

16

5,624,078

22

«Ջ Ի Է ՆՍ Ի -ԱԼ ՖԱ» ՓԲ Ը

14

31,711,300

8

6,554,728

6

Հ ր ազ դ ան ի
ք աղ աք ապե տար ան

9

2,419,750

2

5,661,508

7

«Հ այ աս տան ի հ ան ր այ ի ն
ռ ադ ի ո ը ն կ ե ր ո ւ թյ ո ւ ն »
ՓԲ Ը

21

11,572,482

11

3,934,408

10

«Ս պո ւ տն ի կ » Ս ՊԸ

26

202,919,670

10

18,143,160

16

«Տ ո յ ո տա Ե ր և ան » Ս ՊԸ

94

58,297,803

28

27,526,513

66

«Ե ր և ան ի մ աթե մ ատի կ ակ ան
մ ե ք ե ն ան ե ր ի գ ո ր ծ ար ան »
ՓԲ Ը

183

3,402,487,846

51

947,609,233

132

«Նո ր ք » Տ ՎԿ ՓԲ Ը

2768

65,769,291,516

5,134,599,508

33

«Հ ի վ ան դ ո ւ թյ ո ւ ն ն ե ր ի
վ ե ր ահ ս կ և կ ան խար գ ազ գ
կ ե ն տր ո ն » ՓԲ Ը

363,630,207

55

«Գ ՈՀ ԱՐ Ի Կ » ՍՊԸ

86

2735

936,358,037

31

43

1,800,000

1,110,000

64,356,190

990,000

1,503,000

900,000

5,421,728

3,588,000

1,401,000

7,000,000

8,364,000

320,188,261

3,229,967,600

198,792,860
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ԱԳ Ն

174,581,605

Հ Հ բ ն ապահ պան ո ւ թյ ան
ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

60,320,890

Հ Հ գ յ ո ւ ղ ատն տե ս ո ւ թյ ան
ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

335,604,320

Հ Հ դ ատախազ ո ւ թյ ո ւ ն

Հ Հ դ ատակ ան դ ե պար տամ ե ն տ

204,243,340

660,830,250

Հ Հ է կ ո ն ո մ ի կ այ ի
ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

65,234,080

Հ Հ է ն ե ր գ ե տի կ այ ի ե վ բ ն ակ ան
պաշ ար ն ե ր ի ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

51,879,587

Հ Հ Կ Ա ԱԱԾ
Հ Հ կ առ ավ ար ո ւ թյ ան աշ խատակ ազ մ

Հ Հ Կ Ա ան շ ար ժ գ ո ւ յ ք ի կ ադ աս տր ի
պե տակ ան կ ո մ ի տե

Հ Հ Կ Ա մ ի ջ ո ւ կ այ ի ն
ան վ տան գ ո ւ թյ ան կ ար գ ավ ո ր մ ան
պե տակ ան կ ո մ ի տե

1,031,412,791
260,205,376

194,446,562

78,207,692

Հ Հ կ առ ավ ար ո ւ թյ ան ն առ ը ն թե ր
ո ս տի կ ան ո ւ թյ ո ւ ն

2,317,144,444

Հ Հ Կ Ա պե տակ ան գ ո ւ յ ք ի
կ առ ավ ար մ ան վ ար չ ո ւ թյ ո ւ ն

272,382,080

Հ Հ Կ Ա ՊԵ Կ

76,561,124

116

85,229,512

21

89,352,093

95

Ս ամ վ ե լ Մայ ր ապե տյ ան

56

39,882,650

15

20,438,240

41

«Պե տակ ան գ ո ւ յ ք ի
գ ո ւ յ ք ագ ր մ ան և
գ ն ահ ատմ ան
գ ո ր ծ ակ ալ ո ւ թյ ո ւ ն » ՊՈ ԱԿ

101

65,595,893

29

270,008,427

72

«Կ ե ն դ ան ի ն ե ր ի
առ ո ղ ջ ո ւ թյ ան պահ պան մ ան
ֆե դ ե ր ալ կ ե ն տր ո ն » Ֆ ՊԲ Կ

26

181,348,740

18

22,894,600

8

Հ Հ Գ ԱԱ
«Փո ր ձ աք ն ն ո ւ թյ ո ւ ն ն ե ր ի
ազ գ այ ի ն բ յ ո ւ ր ո » ՊՈ ԱԿ

213

646,645,150

178

14,185,100

35

«Մագ աս ի ն վ ե ս տ» ՓԲ Ը

35

58,706,930

19

6,527,150

16

«Տ ո յ ո տա Ե ր և ան » Ս ՊԸ

43

32,735,635

15

19,143,952

28

«Է Լ Ե ԿՏ Ր ԱԷ ՆԵ Ր Գ Ե ՏԻ ԿԱԿԱՆ
Հ ԱՄԱԿԱՐ Գ Ի ՕՊԵ Ր ԱՏ ՈՐ »
ՓԲ Ը

78

954,646,770

25

76,766,021

53

«Ավ ան գ ար դ մ ո թո ր ս » ՍՊԸ

42

252,777,910

22

7,427,466

20

«Հ այ կ ակ ան ծ ր ագ ր ե ր » Ս ՊԸ

52

116,996,936

11

77,449,626

41

«ԱՐ ՄԵ ՆՄՈ ՏՈ Ր » ՓԲ Ը

22

1,311,097

11

76,896,595

11

«Մի ջ ո ւ կ այ ի ն և
ռ ադ ի աց ի ո ն ան վ տան գ
գ ի տատե խն ի կ կ ե ն տր ո ն »
ՓԲ Ը

207

1,989,733,634

139

327,410,810

68

«Է ԿԵ ՆԳ » ՓԲ Ը

28

47,838,690

9

224,543,390

19

«Հ ան ար դ ն ախագ ի ծ » Բ Բ Ը

8

70,113,202

2

6,447,922

6

Հ ո վ հ ան ն ե ս Մար տի ր ո ս յ ան
ԱՁ

44

9,600,000

1,680,000

255,526,000

17,885,500

2,812,000

1,750,000

5,358,672

17,000,000
2,376,000

30,996,000

67,798,275

65,000,000

150,980,400

5,000,000
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Հ Հ Կ Ա ք աղ աք աց ի ակ ան
ավ ի աց ի այ ի գ լ խավ ո ր
վ ար չ ո ւ թյ ո ւ ն

Հ Հ ԿԸՀ
ԿԳՆ
Հ Ծ ԿՀ
Հ Հ հ ատո ւ կ ք ն ն չ ակ ան
ծ առ այ ո ւ թյ ո ւ ն
Հ Հ մ ի ջ ազ գ այ ի ն տն տե ս ակ ան
ի ն տե գ ր մ ան ե ւ բ ար ե փո խո ւ մ ն ե ր ի
ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն
Հ Հ մ շ ակ ո ւ յ թի ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

Հ Հ Նախագ ահ ի աշ խատակ ազ մ

ՊՆ
ՍԴ

Հ Հ ս պո ր տի ե վ
ե ր ի տաս ար դ ո ւ թյ ան հ ար ց ե ր ի
ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

Հ Հ ս փյ ո ւ ռ ք ի ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

ՎՊ

Տ Կ ԱԻ Ն

Տ ՄՊՊՀ

14,546,124

33,492,435
1,061,858,844
28,864,927
23,824,463

7,100,908

111,572,184

221,465,960

5,510,837,038
27,580,283

16,836,607

88,605,975

47,368,570

221,251,329

13,126,249

Հ Հ տր ան ս պո ր տի ե վ կ ապի
ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

46,365,443

Հ Հ ք աղ աք աշ ի ն ո ւ թյ ան
ն ախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

737,426,071

4,597,364

10

«Ար մ ե ն ի ա» մ ի ջ ազ գ այ ի ն
օ դ ան ավ ակ այ ան ն ե ր ՓԲ Ը

12

4,687,032

20

Լ և ո ն Կ ի ր ակ ո ս յ ան ԱՁ

44

1,024,707,244

40

ՄԱՆՄԱՐ

21,200,050

14

7,664,877

22

«Ի ՆՏ Ե Ր Լ Ի ՄԵ ՆՍ » ՓԲ Ը

37

20,123,153

10

3,701,310

27

«Տ ո յ ո տա Ե ր և ան » Ս ՊԸ

24

1,889,200

4

5,211,708

20

«Ար մ ե ն ի ա Թր ավ ե լ +Մ» Ս ՊԸ

59

25,085,720

18

86,486,464

41

«ԱՌԵ ԴԻ Տ » Ս ՊԸ

57

166,957,310

9

54,508,650

48

«Է Ր Ե Բ Ո Ւ ՆԻ -ՊԼ ԱԶ Ա» Ս ՊԸ

93

4,548,923,600

10

961,913,438

83

«ՌԱԴՎԱՆ Տ Ե ԽՆՈ Լ Ո Գ Ի Ա»
Ս ՊԸ

46

23,786,700

15

3,793,583

31

«Հ այ ք Ավ ի ա» ՓԲ Ը

29

13,773,753

13

3,062,854

16

«ԱԿՏ Ի Ս » ՍՊԸ

38

27,104,200

16

61,501,775

22

«Զ ԱՆԳ ԱԿ-97» Ս ՊԸ

26

12,469,860

7

34,898,710

19

«ՎԱՐ ԴԱՆԱՆՑ Բ Ի Զ ՆԵ Ս
Կ Ե ՆՏ Ր Ո Ն» ՍՊԸ

22,868,000

53

201,223,599

28

20,027,730

25

«Աղ ե տն ե ր ի բ ժ շ կ ո ւ թյ ան
տար ած աշ ր ջ ան այ ի ն » ՊՈ ԱԿ

8,142,800

27

10,713,781

11

2,412,468

16

«Տ ո յ ո տա Ե ր և ան » Ս ՊԸ

45

30,627,410

8

15,738,033

37

«ԱՌԹԱ» Ս ՊԸ

69

38,640,150

17

698,785,921

52

«Ե Ր Ե ՎԱՆՇ Ի Ն» ՍՊԸ

22

9,948,760

12

32

28,805,403

84

37,151,600

36

45

3,431,900

1,035,500
300,545,800
950,000
1,406,000

1,737,000

13,293,000

31,165,200

675,000,000
1,597,833

867,000

51,811,000

900,000

3,973,944

264,990,940
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Հ Հ ք աղ աք աց ի ակ ան ծ առ այ ո ւ թյ ան
խո ր հ ո ւ ր դ

Հ Հ ք ն ն չ ակ ան կ ո մ ի տե
ՖՆ
ՄԻ Պ

Շ ի ր ակ ի մ ար զ պե տար ան

Ս յ ո ւ ն ի ք ի մ ար զ պե տար ան

Վայ ո ց Ձ ո ր ի մ ար զ պե տար ան

Տ ավ ո ւ շ ի մ ար զ պե տար ան

23,367,105

228,038,598
1,921,273,475
17,105,328

33,731,701

25,831,673

20,801,307

18,517,410

93,499,492,334

5,493

24

12,403,755

8

10,963,350

16

«Հ Հ պե տակ ան կ առ ավ ար մ ան
ակ ադ ե մ ի ա» ՊՈԱԿ

6,779,000

23

201,531,970

8

26,506,628

15

ԱՐ ԴԱՐ ԱԴԱՏՈ Ւ ԹՅԱՆ
ԱԿ ԱԴԵ ՄԻ Ա

12,408,920

100

373,830,095

33

1,547,443,380

67

«Ս ահ ակ յ ան շ ի ն » ՓԲ Ը

54

9,534,328

35

7,571,000

19

Նո ր այ ր Գ ր ի շ այ ի
Հ ար ո ւ թյ ո ւ ն յ ան

44

27,216,730

24

6,514,971

20

Ք ալ աջ յ ան Կ ամ ո

38

19,729,400

16

6,102,273

22

Շ ԱՀ Ե Ն ԱԼ Ե Ք ՍԱՆՅ ԱՆ

21

17,586,327

10

3,214,980

11

«ՎԻ ՎԵ Կ Ա» Ս ՊԸ

21

15,248,120

11

3,269,290

10

«Ի ջ և ան ի Ար ար ատ
Ար և ե լ յ ան ար տադ ր ան ք ի
կ ո մ բ ի ն ատ» Բ Բ Ը

81,013,224,951

3,848

46

12,486,267,383

1,645

914,266,950
1,020,000

1,200,000

996,000

780,750

974,200

